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املنظمة العربية للقانون الدستوري

تُعــد املنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري أَول شــبكة إقليميــة لخــراء صياغــة الدســاتري يف الرشق األوســط وشــال 

أفريقيــا. وتهــدف املنظمــة التــي تأسســت عــام 2013 إىل املســاهمة يف الحكــم الرشــيد عــر تشــجيع التعلــم بــن 

بلــدان املنطقــة، وكذلــك تقديــم تحليــل فنــي موضوعــي ومتــوازن وتقدمــي لألطــر الدســتورية يف املنطقــة، وتطبيــق 

خراتهــا لدعــم جهــود اإلصــاح القانــوين والدســتوري فيهــا.

تضــم املنظمــة أكادمييــن وقضــاة ومحامــن وبرملانيــن وناشــطن مــن املجتمــع املــدين ينتمــون إىل كافــة مجــاالت 

القانــون الدســتوري. ويعتــر خــراء املنظمــة مــن كبــار املختصــن يف مجــال بنــاء الدســاتري يف املنطقــة حيــث شــاركوا 

يف التفــاوض عــى الدســاتري وصياغتهــا يف جميــع أنحــاء العــامل العــريب وخارجــه مبــا فيــه املغــرب والجزائــر وتونــس 

ــود اإلصــاح  ــه باســتمرار يف جه ــت املنظمــة مصــدراً للخــرات يُعتمــد علي ــا ومــر والعــراق واليمــن. وبات وليبي

الدســتوري.
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ــون العــام يف جامعــة بريزيــت يف فلســطن  ــل، أســتاذ القان عاصــم خلي

املحتلــة ويف جامعــة القديــس يوســف يف لبنــان. يشــغل حاليــاً عضويــة 

مجلــس إدارة مؤسســة الحــق ومجلــس مفــويض الهيئــة املســتقلة 

لحقــوق اإلنســان. يشــغل خليــل حاليــاً كــريس الشــيخ حمــد بــن خليفــة 

ــدويل يف جامعــة بريزيــت. ــون ال ــون الدســتوري والقان ــاين للقان آل ث

يحمــل خليــل درجــة الدكتــوراة يف القانــون العــام من جامعــة فريرورغ، 

ســويرسا )2006( ودرجــة البكالوريــوس واملاجســتري يف القانــون املــدين 

والكنــي )utroque iure( مــن جامعــة الاتــران، رومــا.

يهتــم خليــل يف مجــاالت مختلفــة أهمهــا القانــون الدســتوري املقــارن، 

 قانــون الاجئن، البحث القانوين، القانون واملجتمع، الفلســفة السياســية. 

/https://asemkhalil.com للمزيد ميكن زيارة الصفحة التالية

ــة  ــوق بجامع ــة الحق ــام يف كلي ــون الع ــتاذ القان ــب أس ــه فيلي كزافيي

ــتاذ  ــون( وأس ــوربون للقان ــة الس ــوربون )كلي ــون - س ــس 1 بانثي باري

ــا(.   ــوب إفريقي ــاون- جن ــب ت ــب )كي اســتثنايئ يف جامعــة ويســرتن كي

ــة إيكــس مرســيليا  ــتاًذا يف جامع ــل أس ــي 2008 - 2018  عم ــن عام ب

)AMU( وتــرأس معهــد لويــس فافوريــو. ويشــغل حاليــا مديــر مركــز 

ــية". ــوق األساس ــوربون والحق ــاتري الس ــاث "دس األبح

ترتكــز خرتــه الرئيســة يف القانــون الدســتوري املقــارن )عمليــات 

ــون  ــدويل، والقان ــون اإلنســاين ال ــوق اإلنســان، والقان ــة( ، وحق الصياغ

الجنــايئ الــدويل، والعدالــة االنتقاليــة. كــا ســاهم بعمــق يف عمليــات 

إعــادة بنــاء الدســاتري يف حــاالت مــا بعــد الــراع أو مــا بعــد األزمات، ال 

ســيا يف تونــس وميامنــار ، حيــث شــارك يف الحــوار الوطنــي وعمليــات 

إعــادة بنــاء الدســتور.
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متهيد

ــذ العــام  ــة من ــا مفصلي ــا احتجاجــات شــعبية وتحــوالت وأحداثً شــهدت منطقــة الــرشق األوســط وشــال أفريقي

ــة. ــدول العربي ــاء الدســاتري يف معظــم ال ــادة بن 2010 أدت إىل إع

ويف ســياق عمليــة اإلصاحــات الدســتورية، فتــح النقــاش حــول النظريــات الدســتورية الحديثــة التــي تشــّكل مدخًا 

أساســيًا إلرســاء الدميقراطيــة وبنــاء دولــة القانــون. وظهــرت حاجــة لتحديــث منهجيــة تدريــس القانــون الدســتوري 

وطرائــق التدريــس يف كليــات الحقــوق يف املنطقــة العربيــة، لتجــاري التطــورات الدســتورية الحاصلــة يف معظــم 

دول املنطقــة، وتقــّدم مقاربــة واقعيــة لعمليــات وضــع دســاتري جديــدة أو تعديــل الدســاتري الســابقة مــن جهــة، 

وتتّبــع الطرائــق الحديثــة التــي تعتمــد عــى تطويــر تفكــري الطــاب النقــدي ومهاراتهــم العمليــة مــن جهــة أخــرى.

ومبــا أّن املنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري ســعت منــذ تأسيســها عــام 2013 إىل تطويــــر الثقافــــة الدســــتوريّة 

واملعـــارف املقارنـــة، وتشــجيع التعلــم يف بلــدان املنطقــة، وتقديــم تحليــل فنــي موضوعــي ومتــوازن وتقدمي لألطر 

الدســتورية يف املنطقــة، ودعــم جهــود اإلصــاح القانــوين والدســتوري يف بلــدان الــرشق األوســط وشــال أفريقيــا،

فقــد نظمــت عــدًدا كبــريًا مــن املؤمتــرات وجلســات الحــوار يف عــدة دول عربيّــة ناقشــت خالهــا مجموعــة متنوعــة 

مــن املواضيــع والقضايــا، مثــل عاقــة الديــن بالدولــة، ووظيفة املحاكــم الدســتورية يف األنظمــة الدســتورية العربية، 

والامركزيــة، وعمــل الرملانــات ودورهــا، وتطبيــق الحقــوق االجتاعيــة واالقتصاديــة، الخ.

ــدول  ــن يف ال ــجيع الباحث ــدف تش ــام 2015 به ــس ع ــتوري يف تون ــون الدس ــة القان ــة أكادميي ــأت املنظم ــا أنش ك

العربيــة عــى الحــوار والعمــل مًعــا يف مشــاريع بحثيــة مشــرتكة حــول عــدد مختــار مــن املوضوعــات الدســتورية، 

ــات املشــرتكة، بدعــم مــن خــراء إقليميــن ودوليــن. ــادل الخــرات ودراســة التحدي وتب

وتســعى أكادمييــة القانــون الدســتوري بشــكل عــام للتعــرّف إىل االتجاهــات الســائدة يف وضــع الدســاتري يف ســائر 

ــز عــى أحــدث عمليــات اإلصــاح  الــدول العربيــة واملوضوعــات الدســتورية األكــر إثــارة لاهتــام والجــدل، وتركّ

التــي بــدأت منــذ عــام 2011. 

وقــد أتاحــت تجربــة األكادمييــة، مــن خــال تبــادل اآلراء بــن عــدد مــن الباحثــن الشــباب واملخرضمن، فهــم الحاجــة 

إىل إصــاح مناهــج تعليــم القانــون الدســتوري، ووضــع تصــّور لاتجــاه الــذي ينبغــي أن يتــّم فيــه هــذا اإلصــاح.

ــة  ــر املنطق ــم ع ــي القائ ــي واألكادمي ــار العلم ــع اإلط ــًا م ــد، وتفاع ــي واملحاي ــا العلم ــن موقعه ــا م ــك انطاقً لذل

العربيــة، وال ســيا يف مــا يخــص التعليــم القانــوين عموًمــا، والقانــون الدســتوري خصوًصــا، عملــت املنظمــة ضمــن 

مــرشوع تعزيــز ثقافــة القانــون الدســتوري عــى تنفيــذ مــرشوع منهــج القانــون الدســتوري الحديــث.

ــات  ــتوري يف الجامع ــون الدس ــس القان ــث لتدري ــي حدي ــي ومنهج ــور علم ــع تص ــرشوع إىل وض ــذا امل ــدف ه يه

العربيــة، وتتمثــل مخرجاتــه يف منهــج مقــارن لطرائــق التدريــس الحديثــة يف القانــون الدســتوري بصفــة خاصــة.
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يف هــذا اإلطــار، تفخـــر املنظمـــة العربيـــة للقانـــون الدســـتوري بــأن تضــع يف متنــاول كليــات الحقــوق وأســاتذة 

ــب العــريب املُرافــق يف  ــة الطبعــة األوىل مــن الكتيّ ــون الدســتوري والطــاب يف الجامعــات يف املنطقــة العربي القان

القانــون الدســتوري باللغــة العربيــة، وتأمــل بــأن ميثــل هــذا املــرشوع إضافــة متواضعــة تدعــم الجهــود العلميــة 

الراميــة إىل تحديــث مناهــج تدريــس القانــون الدســتوري، التــي كانــت ومــا زالــت يف جلهــا، تعتمــد أســلوبًا تقليديـًـا 

ــا ال يجــاري النظريــات الحديثــة يف تدريــس القانــون. قدميً

ــا الجهــود التــي بذلهــا جميــع األطــراف الذيــن ســاهموا  تقــّدر املنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري تقديــرًا عاليً

بشــكل أو بآخــر مــن مواقعهــم املتعــددة يف وضــع ونــرش وترجمــة هــذا الكتيّــب، وتتقــّدم منهــم جميًعــا بجزيــل 

ــة. الشــكر واالمتنــان لعطاءاتهــم الغنيّ

وتخــّص بالشــكر املؤلفــن كزافييــه فيليــب وعاصــم خليــل اللذيــن أعــّدا الكتيّــب، والخــراء الذيــن شــاركوا يف ورش 

ــان واألردن وفلســطن: أحمــد الورفــي، أحمــد  ــس ولبن ــة وجلســات العصــف الفكــري مــن تون العمــل التحضريي

ــو صــوي، منتــر  ــة، محمــد شــفيق رصصــار، محمــود أب ــراس مكي ــدران، ف ــي، ســيمون ب ــد، سلســبيل القليب مفي

ــوردي )وفــق الرتتيــب األبجــدي(. ال

وتجــّدد امتنانهــا لــــ Open Society Foundation عــى دعمهــا املنظمــة وبشــكل خــاص مــرشوع التعليــم القانوين 

الحديــث، وللفريــق اإلداري للمنظمــة الــذي عمــل مبثابــرة عــى هــذا الكتيّــب خــال 2020-2019.

املنظمة العربية للقانون الدستوري
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مقّدمة

يهــدف الكتيّــب العــريب املرافــق يف القانــون الدســتوري، وهــو األّول مــن نوعــه باللغــة العربيــة، إىل دعــم املدرّســن 

واملدرّســن املســاعدين ملــاّدة القانــون الدســتوري يف كليــات الحقــوق العربيــة يف مســريتهم التعليميــة. ال يشــّكل 

هــذا الكتيّــب املرافــق بديــًا عــن قــراءات املســاقات، ومل يتــّم إعــداده كمنشــور أكادميــي. تجــدر اإلشــارة إىل أنــه 

ــا  ــة غــري منشــورة متــت ترجمته ــم تحضــري نســخة إنجليزي ــة، ت ــة العلمي ــن املؤلفــن واللجن ــاش ب ولتســهيل النق

بعــد االتفــاق عليهــا بــن املؤلفــن أوالً وإقرارهــا مــن اللجنــة العلميــة للمنظمــة ثانيــاً. وقــد متــت مراجعــة النســخة 

العربيــة املرتجمــة مــن قبــل أحــد املؤلفــن كــا متــت مراجعــة املخطــوط باللغــة العربيــة مــن قبــل أحــد الخــراء 

بتكليــف مــن املنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري، وتــم تنقيــح النســخة النهائيــة بنــاء عــى هــذه املاحظــات. ويف 

حــال وجــود عــدم وضــوح يف الرتجمــة ميكــن العــودة للمخطــوط املعــد باللغــة اإلنجليزيــة واملتــاح لــدى املنظمــة 

)غــري منشــور(. يســتغل املؤلفــان الفرصــة لشــكر الخبــري الــذي قــام بتزويــد املؤلفــن مباحظــات هامــة ســاهمت 

يف تحســن نوعيــة املحتــوى. 

ــب املُرافــق 15 فصــًا؛ وتتضّمــن هــذه الفصــول املواضيــع الرئيســية التــي تُــدرّس يف مســاق القانــون  يضــّم الكتيّ

ــا للموضــوع، ومقّدمــة  ــة )مســتوى البكالوريــوس(. يشــمل كّل فصــل وصًف الدســتوري ضمــن الدراســات الجامعي

موجــزة، واســتعراًضا لألهــداف، قبــل الغــوص يف تفاصيــل املســائل املطروحــة. كذلــك، يضــّم الكتيـّـب املرافــق بعــض 

التاريــن، ودراســات الحــاالت، وتأديــة األدوار، ملســاعدة املدرّســن يف اختبــار املعرفــة التــي اكتســبها الطــاب. 

ــة كّل فصــل، أو  ــب قبــل كتاب ــو الكتيّ ــة كّل فصــل، مثّــة قامئــة قــراءات تذكــر املصــادر التــي طالعهــا مؤلّف يف نهاي

تقــرتح ببســاطة قــراءات إضافيــة حــول املواضيــع املذكــورة. لــدى ذكــر اقتبــاس مبــارش ألحــد املصــادر خــال صياغــة 

الكتيّــب، حــرص املؤلّفــون عــى إضافــة املرجــع املبــارش يف الحاشــية الســفلية. 

لــدى تحضــري قامئــة محتويــات الكتيّــب، اســتفاد املؤلّفــون مــن النقــاش مــع أعضــاء اللجنــة األكادمييــة يف املنظمــة 

العربيــة للقانــون الدســتوري يف تونــس. 

بعــد أن حــرّض املؤلّفــون املســوّدة األوىل، نُظّــم مؤمتــر أوســع نطاقًــا مــع املنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري يف 

تونــس، وضــّم، إىل جانــب اللجنــة األكادمييــة، أســاتذة يف جامعــات تونســية راجعــوا املســوّدة وقّدمــوا اقرتاحــات 

وقــراءات إضافيــة. نتوّجــه بشــكر خــاّص إىل املشــاركن يف ورشــة العمــل التــي دامــت يومــن. 

ــق  ــة تحقي ــتوري. بغي ــون الدس ــق يف القان ــب املراف ــن الكتيّ ــخة األوىل م ــي النس ــذه ه ــارة إىل أّن ه ــدر اإلش تج

األهــداف املنشــودة، يرّحــب املؤلّفــون بــأّي مقرتحــات أو تعليقــات قــد تســاعد يف تحضــري املســوّدة الثانيــة، اســتناًدا 

إىل خــرات املدرّســن وآرائهــم؛ وأفضــل مــا ميكــن قولــه عــن الكتيّــب هــو أنّــه عمــل جــاٍر. 

كزافييه فيليب وعاصم خليل
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 الفصل األّول 

الدولة
كزافييه فيليب

املوضوع

يتنــاول الفصــل األّول املفهــوم الرئيــي للدولــة يف القانــون الدســتوري. “الدولــة” هــي الركــن الجوهــري لدراســة أّي 

موضــوع يف القانــون الدســتوري، ألنّهــا متثـّـل البنيــة األساســية الازمــة لتعلّــم مفاهيمــه، بغــّض النظــر عــن اإلطــار 

ــن الــدويل والدســتوري، يجــب أن يفهــم  ــة ُمســتعَمل يف القانونَ ــد. مبــا أّن مفهــوم الدول الســيايس والنظــام املُعتَم

الطــاب النظــرة إىل الدولــة يف ظــّل القانــون الدســتوري. 

املقّدمة

ــّر  ــاس وتطويرهــا. عــى م ــن الن ــة ب ــات االجتاعي ــم للمحافظــة عــى العاق ــاج أّي مجتمــع إنســاين إىل تنظي يحت

ــة  ــا ُوجــدت مجموع ــاس، أين ــن الن ــات سلِســة ب ــن عاق ــة تؤّم ــد بني ــرزت حاجــة أساســية إىل تحدي ــخ، ب التاري

ومَنـَـت. يف كّل مــرّة فشــل هــذا التنظيــم، نشــبت الحــروب بــن الجاعــات، واختفــت مجتمعــات برشيــة وحضــارات 

بســبب عــدم قدرتهــا عــى ترتيــب العاقــات بــن النــاس. لطاملــا اعتمــد نــوع البنيــة عــى حجــم املجتمــع. بالتــايل، 

شــّكلت العائــات، والعشــائر، والقبائــل، واملجتمعــات، والقــرى البنــى األوىل التــي اختــرت هــذا النــوع مــن التنظيم 

لحيــاة الجاعــة قبــل إنشــاء الدولــة. وقــد ســاعدت األنروبولوجيــا )ِعلــم اإلنســان( إىل حــّد كبــري يف فهــم األســباب 

التــي أّدت إىل إنشــاء مــا يُعــرف بـ"الدولــة الحديثــة". مــن وجهــة نظــر إتيمولوجيــة، يشــتّق املصطلــح   اإلنجليــزي 

للدولــة State مــن الاتينيــة Status، وقــد اســتُخدم ســابًقا لتحديــد وضــع أي مجموعــة أشــخاص يعيشــون ضمــن 

جاعــة أو مجتمــع. 

ــّن املؤرخــن  ــّن، لك ــاة مجتمــع مع ــة تحكــم حي ــة كبني ــا الدول ــي ُوجــدت فيه ــة الت ــد الفــرتة الزمني يصعــب تحدي

وجــدوا أدلـّـة تشــري إىل ظهــور منظومــة الدولــة منــذ ألــف ســنة )الحضــارة اليونانيــة املوكيانيــة، اإلمراطوريــة املرية، 
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اإلمراطوريــة الصينيــة(.  تبــّن هــذه املعلومــة كيــف أّن املجتمعــات عــى اختافهــا كانــت منظّمة دســتوريًا يف األســاس 

ومتلــك بنيــة محــّددة. لكــن ســيقتر اســتعراضنا للمعلومــات عــى التعريــف والتنظيــم الراهنــن للدولــة الحديثــة. 

تســتعمل العلــوم االجتاعيــة العديــدة مفهــوم الدولــة الــذي ميكــن تناولــه مــن زوايــا مختلفــة. عــى ســبيل املثــال، 

تركّــز العلــوم السياســية عــى مارســة الســلطة واســتخدام اإلكــراه؛ بينــا يســلّط علــم االجتــاع الضــوء عــى العاقات 

بــن املجموعــات واألســاليب املســتخدمة للحــرص عــى احتــكار العنــف. يف املجــال القانــوين، تُعتــر الدولــة البنيــة 

األساســية لانخــراط يف عاقــات قانونيــة، داخليًــا )محليًــا( أو خارجيًــا )دوليًــا(. مــع ذلــك، ال تتناقــض هــذه املقاربــات 

املختلفــة إىل تعريــف الدولــة مــع بعضهــا، إمّنــا تُســتخدم ألغــراض مغايــرة، وقــد تــري فهــم النــاس ملفهــوم الدولــة. 

ــة،  ــى الدول ــف بن ــى تعري ــتوري ع ــون الدس ــة يف القان ــوم الدول ــد مفه ــع لتحدي ــي املُتّب ــل املنهج ــز التحلي يرتك

ومؤسســاتها، والعاقــات بينهــا، ويشــّكل نقطــة االنطــاق ألّي دراســة أو بحــث حــول القانــون الدســتوري. لــذا، مــن 

الــرضورّي فهــم مصطلــح “الدولــة” الســتيعاب جميــع الفصــول التاليــة.

ــوم  ــون الدســتوري، ال شــّك يف أّن مفه ــز عــى القان ــذي يركّ ــب ال ــذا الكتيّ ــن النطــاق املحــدود له عــى الرغــم م

ــام. يف  ــدويل الع ــون ال ــون اإلداري، القان ــام كالقان ــون الع ــن القان ــرى م ــاالت األخ ــع املج ــايس يف جمي ــة أس الدول

القانــون الوطنــي، يرتكــز مفهــوم الدولــة عــى التعريــف نفســه، بغــّض النظــر عــن الفــرع املعنــي مــن القانــون، 

أّمــا يف القانــون الــدويل فيُســتخدم ألغــراض أخــرى، تحديــًدا العاقــات بــن الــدول املتســاوية وصاحبــة الســيادة. 

بالتــايل، يجــب عــدم الخلــط بــن دالالت كّل تعريــف، يف ضــوء الواقــع املميّــز للدولــة. يشــري الحقوقيّــون والخــراء 

ــة يف اإلطــار الوطنــي.  ــم الدول ــة” كركــن أســايس لدراســة موضوعهــم، وهــو عل الدســتوريون إىل مفهــوم “الدول

عــى الرغــم مــن تطــور القانــون الدســتوري بأشــكال عديــدة منــذ قرنــن، ال تــزال الدولــة محــور االهتــام الرئيــي 

للحقوقيّــن. ســنناقش يف فصــول هــذا الكتيـّـب عنــارص عامليــة، وحياديــة، وموضوعيــة ال تحكــم مســبًقا عــى الشــكل 

ــية  ــى األركان األساس ــر ع ــا تقت ــة، وإمّن ــلطات معاكس ــا لس ــيايس أو تقبّله ــا الس ــى نظامه ــة أو ع ــايئ للدول النه

الرضوريــة لفهــم اإلطــار الــذي يتطــّور القانــون الدســتوري ضمنــه. 

األهداف

· التوّصل إىل تعريف مفهوم “الدولة” يف القانون الدستوري بشكل بسيط وُمختر	

· فهم العاقات بن مفهوم الدولة والقانون الدستوري	

· التوّصل إىل تعريف األركان املختلفة للدولة	

· التوّصل إىل فهم التحديات التي يواجهها التعريف الدستوري للدولة وتطّوره الدائم	

· التوّصل إىل ربط املعرفة األساسية حول الدولة بأّي قضية متعلّقة بالقانون الدستوري ستُناقش الحًقا	
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املواضيع التي سيشملها النقاش

· الدولة وتعريفها	

· ملَ يُعتر مفهوم الدولة أساسيًا للدستور، ومفهوم الدستور أساسيًا للدولة؟	

· نقاش حول أركان الدولة	

· تنظيم الدولة من خال الدستور	

· الدولة كبنية دستورية	

· حيادية الدولة يف اختيار النظام السيايس	

· العاقات بن أركان الدولة	

الدولة وتعريفها

· تعــرَّف الّدولــة أنّهــا مجموعــة مــن األشــخاص تعيــش بشــكل مســتقّل يف أرض أو إقليــم، وتخضــع لنظــام حكــم 	

معــّن، وبالتـّـايل فــإّن ثاثــة أركان مرتابطــة ومجتمعــة تحــّدد تعريــف الّدولــة التّقليــدي: 1( مجموعــة أشــخاص 

أو شــعب؛ 2( أرض تســتقّر عليهــا هــذه املجموعــة أو إقليــم؛ و3( نظــام حكــم. يتطلـّـب القانــون الــدويل العــام 

أحيانــا ركًنــا رابًعــا هــو اعــرتاف الــدول األخــرى بالدولــة املعنيــة. لتتمّكــن مــن العمــل يف الســاحة الدوليــة، يجب 

أن تتعامــل الــدول مــع بعضهــا وأن تعــرتف بأنّهــا دول، أي كيانــات تحــت القانــون الــدويل قــادرة عــى االنخــراط 

يف عاقــات قانونيــة. يجــدر التشــديد عــى أهميــة هــذا الركــن، عــى الرغــم مــن أنـّـه خــارج عــن النطــاق الضيـّـق 

للقانــون الدســتوري )االطــاع عــى الفصــل الــذي يناقش عاقــة القانــون الــدويل بالقانون الدســتوري(.

الشــعب هــو أحــد األركان األساســية لاعــرتاف بالدولــة، وال يفــرتق عــن ركــن اإلقليــم، ألّن الشــعب يســتقّر . 1

عــى أرض محــّددة، بطبيعــة الحــال. لــذا، يجــب املســاواة بــن الشــعب واإلقليــم يف التعريــف عــن الدولــة. 

يُعــرف الّشــعب عــادة بأنــه مجموعــة مــن األفــراد الذيــن تتكــّون منهــم الّدولــة وهــم الذيــن يقيمــون عــى 

أرضهــا ويحملــون جنســيّتها. الشــعب مكــّون يســهل رصــده يف الدولــة، ولكــن يصعــب تقييمــه. تنبــع ســهولة 

رصــد الشــعب مــن تعريفــه عــن نفســه مــن خــال إقليــم دولــة واحــدة وعــر معايــري موضوعيــة مختلفــة، 

لكــن يصعــب تقييمــه أحيانـًـا بســبب عــدم إيجــاد مصالــح مشــرتكة إلبــراز ميزاتــه عــى إقليــم محــّدد. متاًمــا 

كــا يعــرّف الشــعب يف دولــة مــا عــن نفســه مــن خــال اإلقليــم الــذي يقطنــه، يســتند إىل روابــط أخــرى 

متنّوعــة مثــل اإلثنيــة، واللغــة، والثقافــة، ويف بعــض األحيــان، إىل روابــط ذاتيــة مثــل املعتقــدات املشــرتكة التي 

تشــعره باالنتــاء إىل الجاعــة نفســها. يســمح هــذا الرابــط بــن جميــع األفــراد يف إقليــم محــّدد بتعريــف 

ــا تســتويف رشوط االعــرتاف بهــا. لكــن، ال تُعتــر كّل مجموعــة مــن  شــعب مــا أو مجموعــة معيّنــة عــى أنّه
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ــح  ــراد املجموعــة يك يصل ــن أف ــم مشــرتكة ب ــّم أن تجمــع أهــداٌف وقي ــاس شــعبًا بالــرضورة، إذ مــن امله الن

تصنيفها كـ”شــعب”. 

اإلقليــم هــو الركــن األســايس الثــاين لوجــود دولــة. عــى الرغــم مــن أّن اإلقليــم وحــده غــري كاٍف، فهــو رضوري، . 2

أقلّــه يف املفهــوم الكاســييك القائــم للدولــة. بحكــم وجــود إقليــم محــّدد، ميكــن ترســيم حــدود متيّــز الدولــة 

ــا  عــن دول أخــرى. لكــن، ليــس اإلقليــم الــذي تقــوم عليــه الدولــة بالــرضورة أرًضــا واحــدة متّصلــة جغرافيً

ــة  ــايل، ال رضورة منهجي ــة. بالت ــة، دول ــت منفصل ــو كان ــى ل ــم ، حت ــّدة أقالي ــّكل ع ــن أن تش ــة. ميك ومتاخم

ــة. قــد يتســاءل البعــض ملــاذا تُرســم حــدود الدولــة بطريقــة معّقــدة أو  لوجــود إقليــم واحــد ضمــن الدول

ــة،  ــع مــن دواٍع تاريخي ــة وأقاليمهــا. وهــي تنب ــّوع ظــروف حــدود الدول ــة، لكــّن األســباب تتعــّدد لتن ملتوي

وجغرافيــة، واجتاعيــة، ولغويــة، وإثنيــة. عــادًة، يكــون تعريــف اإلقليــم نتيجــة عمليــة طويلــة اســتغرقت 

الكثــري مــن الوقــت لتحقيــق االســتقرار. يف عــّدة دول، ال تــزال النزاعــات قامئــة حــول حــدود إقليــم الدولــة. 

تاريخيًــا، شــهدت عــّدة دول تغــرّيات يف أقاليمهــا، ســواء كان ذلــك توّســًعا للمســاحة أم تقليًصــا لهــا، بســبب 

ــة أن نفهــم أّن  ــة، مــن املهــّم يف هــذه املرحل ــة ألركان الدول ــة أّولي ــاًء عــى مقارب ســياق ســيايس محــّدد. بن

اإلقليــم هــو الركــن األّول الــذي متــارس عليــه الدولــة ســيادتها. 

· يف عــر العوملــة، مثّــة آراء تعتــر أّن بعــض الكيانــات متــارس ســلطتها عــى إقليــم عاملــي، وميكــن مقارنتهــا 	

بالــدول )مثــل بعــض مــزّودي التواصــل االجتاعــي(. لكــن، عــى الرغــم مــن أّن هــذه الفكــرة مثــرية لاهتــام 

وجديــرة بالنقــاش، مل يُعــرتف بهــا بعــد إىل حــّد يســمح بدمــج الكيانــات ذات إقليــم عاملــي يف عمليــة االعرتاف 

ــدة لهــذه  ــات جدي ــوح تحدي ــا أن يتطــّور ويتحــّول، وتل ــة م ــم دول ــه ميكــن إلقلي ــة. لكــّن الواضــح أنّ بالدول

املســألة الكاســيكية يف األفــق. 

· ــا يجتمــع 	 ــا. عندم ــة م ــان أساســيان لاعــرتاف بدول ــا ركن ــم، إذ إنّه ــن الشــعب واإلقلي ــط واضــح ب ــة راب مثّ

الركنــان، ميكننــا الحديــث عــن وطــن، لكــن ليــس تلقائيًــا. فبعض الشــعوب ليــس لديهــا دولــة، أي أّن مصالحها 

املشــرتكة أو مشــاريعها الحياتيــة ال تحرّكهــا إرادتهــا عــى العيــش ســويًا وعــى تنظيــم عاقاتهــا االجتاعيــة. 

ميكــن أن تتشــتّت عائلــة أو جاعــة كبــرية يف جميــع أنحــاء العــامل مــن دون أن يكــون لديهــا نيّــة بــأن تصبــح 

دولــة يوًمــا مــا. عــى العكــس، تعــرّف بعــض الجاعــات عــن نفســها كشــعب مــن دون املطالبــة بإقليــم محّدد، 

ــن ال ميلكــون  ــدو الذي ــل الب ــة(، مث ــة وثقافي ــدة )اقتصادي ــة ألســباب عدي ــا تتحــرّك ضمــن مناطــق معيّن وإمّن

إقليــًا خاًصــا لكــن يعتــرون أنفســهم شــعبًا يتنّقــل بــن أقاليــم متعــّددة. عــى الرّغــم مــن أنّهــم ال يســتقّرون 

عــى إقليــم واحــد، يســتوفون معايــري الوطــن. يظهــر هــذا املثــل الطابــع املعّقــد لتقييــم أركان الدولــة.

ــة يف الوطــن. . 3 ــاة االجتاعي ــم الحي ــه ينظّ ــة، إذ إن نظــام الحكــم هــو الركــن الثالــث الــرضوري لوجــود الدول

يجّســد نظــام الحكــم قــدرة الوطــن عــى تنظيم نفســه ضمن بنيــة دولــة إلدارة الحيــاة االجتاعية والسياســية 

للبــاد. يتطلّــب ذلــك )نظريـًـا( موافقــة كامــل الشــعب املســتقّر يف إقليــم معــّن. إذا وافــق الشــعب عــى أن 

يشــّكل أّمــة ويلتــزم بقواعــد مشــرتكة عــى اإلقليــم حيــث يســتقّر أبنــاؤه، عندهــا يتــّم تأســيس نظــام حكــم. 
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قــد يكــون هــذا النظــام يف غايــة البســاطة أو يف غايــة التعقيــد، وال شــّك يف أّن نطــاق تنظيــم الدولــة يؤثــر يف 

عملهــا، لكــّن األركان املذكــورة تتوفّــر يف كّل دولــة إىل حــّد مــا، حتــى يف أكــر الــدول فوضويــة. قــد تختلــف 

ــا، ليســت  ــن، قانونيً ــة. لك ــح أّم ــة لتصب ــرتك للدول ــي تُ ــة بحســب املســاحة الت ــة واألّم ــن الدول ــات ب العاق

ــة بعــض  ــم. مثّ ــّدة أم ــا أن تضــّم ع ــة ميكنه ــة، والدول ــوم مــن دون دول ــة ميكــن أن تق ــة؛ فاألّم ــة دول كّل أّم

األمثلــة عــن ذلــك مــن حــول العــامل، بحيــث يــرز وجــود أمــم عديــدة ضمــن دولــة واحــدة )أو مــا يُعــرف 

أحيانًــا بـ”الدولــة متعــّددة القوميــات”(، مثــل اململكــة املتّحــدة التــي تضــّم األمــم اإلســكتلندية، والويلزيــة، 

واإليرلنديــة، واإلنجليزيــة. تضــّم روســيا بدورهــا أمــًا عديــدة، وكذلــك األمــر بالنســبة لكنــدا التــي تشــمل 

مقاطعــة كيبــك الناطقــة باللغــة الفرنســية واملقاطعــات املتحّدثــة باللغــة اإلنجليزيــة، وجنــوب أفريقيــا التــي 

يُطلــق عليهــا أحيانـًـا اســم “أّمــة قــوس قــزح”، وبوليفيــا ذات األصــول األمريكيــة واألوروبيــة. يف الوقــت نفســه، 

كان التاريــخ شــاهًدا عــى اختفــاء بعــض هــذه األمــم، مثــل اإلمراطوريــة النمســاوية-املجرية. تّدعــي شــعوب 

ــت يف الصــن،  ــل التيب ــة، مث ــا دول ــاب االعــرتاف بكونه ــة، يف غي ــة الدول ــن صف ــن الســّكان األصلي ــدة م عدي

ــة  ــة املتعلّق ــد يف الصومــال، وتطالــب هــذه األمــم باالعــرتاف بهــا وبحــّق اتخــاذ قراراتهــا الخاّص وصوماليان

بهويتهــا كشــعب. 

ملَ يُعترب مفهوم الدولة أساسًيا للدستور، ومفهوم الدستور أساسًيا للدولة؟

· ميكــن اعتبــار الدولــة البنيــة األساســية التــي يتطــّور يف ظلّهــا القانــون الدســتوري. قبــل أّي يشء، الدولــة هــي 	

كيــان ُمعــرتف بقدرتــه عــى حكــم ذاتــه خارجيـًـا وداخليًــا، بالتــايل للّدولــة بُعــد ذو شــّقن: محــي ودويل. كــا 

أّن الدولــة هــي املوضــوع األّويل للقانــون يف القانــون الــدويل، وهــي تــؤّدي دوًرا جوهريـًـا يف القانــون الوطنــي، 

حيــث متثـّـل البنيــة املؤسســاتية والقانونيــة األساســية. يركّــز القانــون الدســتوري عــى هــذه الناحيــة األخــرية 

 . ا تحديًد

· يُعتــر وجــود الدولــة رشطـًـا مســبًقا لقدرتهــا عــى العمــل. تســتطيع مجموعــة مــن األشــخاص الذيــن ميلكــون 	

اســتقالية كافيــة اتخــاذ قــرارات يف مســائل يريــدون الحكــم فيهــا شــخصيًا، لكــن ال يكفــي اتخــاذ قــرارات 

ضمــن دائــرة معيّنــة إلثبــات وجــود دولــة. يجــب فهــم خصوصيــة الدولــة مــن خــال احتــكار اإلكــراه الــذي 

ــون  ــر القان ــايس لتطوي ــة رشط أس ــود الدول ــايل، وج ــري(. بالت ــس فيب ــواها )ماك ــد س ــه أح ــن أن ميارس ال ميك

الدســتوري. 

· عموًمــا، الدولــة مفهــوم أســايس أيًضــا يف القانــون العــام، إذ متثـّـل الركيــزة التــي ينطلــق منهــا أّي نظــام قانــوين. 	

ليــس القانــون الدســتوري الفــرع الوحيــد يف القانــون الــذي يعتــر الدوليــة بنيتــه األساســية )االطــاع عــى 

القانــون الــدويل العــام مثــًا(، لكــّن مفهــوم الدولــة هنــا رضورّي لفهــم جميــع فصــول هــذا املجــال القانــوين. 

· ــيادة، 	 ــل الس ــرى، مث ــتوري األخ ــون الدس ــم القان ــتيعاب مفاهي ــة الس ــف الدول ــم تعري ــرضوري فه ــن ال م

ــرى. ــع األركان األخ ــا جمي ــق عنه ــة تنبث ــة محوري ــة بني ــار الدول ــن اعتب ــلطات. ميك ــيم الس ــل، وتقس والتمثي
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· ســنتعّمق الحًقــا يف التحديــات التــي يواجههــا اليــوم الربــط التلقــايئ بــن الدولــة والقانــون الدســتوري إىل حــّد 	

مــا. يف الســابق، مل يُكــن وجــود القانــون الدســتوري معقــواًل مــن دون رعايــة “الدولــة”، لكــن يف أيّامنــا هــذه، 

تســتعمل جهــات فاعلــة أخــرى النمــط نفســه كالقانــون الدســتوري لتنظيــم وترتيــب عاقاتهــا، عــى غــرار 

املنظــات اإلقليميــة أو الدوليــة، أو بعــض أبــرز الــرشكات عــر الوطنيــة أو الهيئــات الخاّصــة. وال تــرتّدد بعــض 

هــذه الجهــات مــن غــري الــدول التــي تســتعمل خصائــص الدولــة يف تســمية هياكلهــا الوظيفيــة وأســاليب 

عملهــا بالـ”القانــون الدســتوري”. قــد تكــون هــذه التســمية مضلّلــة ألّن الجهــات املذكــورة ال تعمــل كــدول 

بالفعــل )حاليًــا(، لكــّن النقــاش حــول هــذا املوضــوع ال يــزال يف بداياتــه. 

· يســتلزم مفهــوم الدولــة، كمهــد التنظيــم االجتاعــي ألّي مجتمــع، قواعــد وهيــاكل، ولهــذا الغــرض، ُوضعــت 	

ــة أن  ــم مــن خــال الدول ــون الدســتوري بشــكل عــام. ينبغــي ألّي مجتمــع منظّ القواعــد الدســتورية والقان

يجــد هياكلــه وقواعــده الخاّصــة )مــا مــن هيــاكل وقواعــد ســيئة أو جيّــدة(، وهــذا تحديــًدا هــدف الدســاتري 

بشــكل عــام. تاريخيًــا، يف أّي كيــان يحكــم ذاتــه، ُوضــع نــوع مــن “القواعــد الدســتورية”، بغــّض النظــر عــن 

النظــام الســيايس أو الطابــع الُعــريف أو املكتــوب للقواعــد املؤسســاتية. تحتــاج أّي دولــة إىل هيــاكل وتنظيــم، 

ويجــب أن تُعتــر القواعــد املوضوعــة لهــذه الغايــة قواعــد دســتورية، بغــّض النظر عــن مســمياتها أو عناوينها. 

لــذا، ميكــن مقارنــة الدســتور بـ”قواعــد اللعبــة”. يُفــرتض بالدولــة والجهــات املســؤولة عــن حكمهــا االلتــزام 

بالقواعــد ملنــح الشــعب مــا يحتــاج إليــه ولتطبيــق الخيــارات املنشــودة عــى املجتمــع ككّل.

· إذا كانــت الدولــة البنيــة األساســية التــي يتطــّور يف كنفهــا القانــون الدســتوري طبيعيًــا لتنظيــم حيــاة املجتمــع، 	

ــة  ــة األدوات الازم ــون الدســتوري الدول ــح القان ــون الدســتوري. مين ــا إىل القان ــان، بحاجــة بدوره ــي، ككي فه

ــة  ــون الدســتوري مكتوب ــن قواعــد القان ــدة، مل تُك ــا. لقــرون عدي ــن املؤسســات وتنظيمه ــط العاقــات ب لضب

)ُعرفيــة(، وتحّولــت تدريجيًــا إىل قواعــد مكتوبــة وُمصاغــة يف نصــوص )الدســتور(. مل يتغــرّي مضمــون مجموعــة 

ــز  ــا بشــكل أفضــل. تســاهم صياغــة الدســتور يف تعزي ــخت فهمه ــا رّس ــا كتابته القواعــد بشــكل جــذري، إمّن

معرفــة القواعــد األساســية وفهمهــا، وهــي تُعتــر مســألة شــفافية. ولقــد باتــت دســاتري معظــم الــدول يف العــامل 

ــة ســيتّبعه )االطــاع عــى الفصــول  ــاك دســتور أّن النظــام الســيايس يف الدول ــة. ال يضمــن امت ــوم مكتوب الي

التاليــة(. لكّنــه يؤّمــن إطــارًا للدولــة، فيســاعد يف حايــة املؤسســات وتشــجيعها عــى بنــاء عاقــات يف مــا بينهــا. 

نقاش حول أركان الدولة

· كــا ســبق أن ذكرنــا، تواجــه أركان الدولــة الكاســيكية الثاثــة –الشــعب واإلقليــم ونظــام الحكــم– تحديــات 	

ــا نشــوب نزاعــات مســلّحة. بســبب بــروز أوضــاع جديــدة، أصبــح وجــود الدولــة  عديــدة، مــّا يفــرّس غالبً

ــة  ــا بتكييــف األركان الكاســيكية مــع املعضــات الجديــدة. يواجــه الركــن اإلقليمــي للدول أو تغريهــا مرهونً

مطالبــات بانفصــال بعــض أجــزاء اإلقليــم، وقــد ازداد عــدد الجاعــات التــي تطالــب بــأن تُعتــر شــعبًا بشــكل 

كبــري. يف أطــراف مختلفــة مــن العــامل )يف جميــع القــاّرات(، باتــت أركان الــدول تهــّدد وجودهــا.
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·  يواجــه ركــن “اإلقليــم” تحديــات مــن خــال مطالبــة دول أخــرى ببعــض أجزائــه، مــّررة ذلــك مبختلــف أنــواع 	

الحجــج لدحــض رشعيــة بســط الدولــة ســيادتها عــى أجزائــه )مثــًا صوماليانــد يف أفريقيــا، وشــبه جزيــرة 

القــرم يف أوروبــا الرشقيــة(.

· ــة هــذه 	 ــدة ورغب ــارِصة لاعــرتاف بأمــم جدي ــات من ــات بســبب مطالب ــا تحدي يواجــه ركــن “الشــعب” أيًض

ــا.  ــة ويف العــامل أيًض ــة العربي ــا يف املنطق ــة، مــن اليمــن وســوريا إىل ليبي األمــم باالســتقال. تتعــّدد األمثل

· اســتُبدل االســتقرار الســابق لهــذه األركان بهشاشــة بنــى الدولــة وصعوبــة محافظتهــا عــى احتــكار اإلكــراه 	

ــر  ــة، تك ــزة لوجــود الدول ــن أّن وجــود هــذه األركان يشــّكل ركي ــم م ــى الرغ ــة. ع ــا بالدول ــط تقليديً املرتب

ــم،  ــن اإلقلي ــط ب ــا تتزعــزع الرواب ــة غــري مضمــون عندم ــح اســتقرار الدول ــا، ويصب ــات بســبب تقلّبه التحدي

ــة. والشــعب، والحكوم

· يطــرح تطــّور دور الجهــات مــن غــري الــدول تحديــات جّمــة أيًضــا. هــل ميكــن لجهــة مــن غــري الــدول أن تصبــح 	

دولــة؟ بــرز هــذا الســؤال مــع تحّكــم جهــات مــن غــري الــدول عنــوًة بأقاليــم تســتقّر عليهــا شــعوب. لقــَي هــذا 

الوضــع إدانــة دوليــة، لكــّن النظــر يف قــدرة هــذه الجهــات عــى مارســة مســؤوليات الدولــة يدفع إىل التشــكيك 

بــاألركان الكاســيكية للدولــة وإن كان ميكــن االســتمرار يف اعتبارهــا صائبــة يف التعريــف عــن الدولــة.

· ــة لفهــم 	 ــزال صائب ــة ال ت ــا، وســنعتر أّن األركان الكاســيكية للدول ــات هن ســنغّض النظــر عــن هــذه التحدي

ــا. ــون الدســتوري يف ظلّه ــي يتطــّور القان ــى الرئيســية الت البن

تنظيم الدولة من خالل الدستور

· ميكــن اعتبــار العاقــة بــن الدولــة والدســتور عاقــة مؤسســاتية وارتباطيــة؛ وصياغــة الدســتور تســبق وجــود 	

ــم  ــي ترمــي إىل تنظي ــة. الدســتور، ســواء كان رســميًا أم غــري رســمي، هــو مجموعــة مــن القواعــد الت الدول

ــا مــا تكــون املقاربــة املؤسســاتية للدســتور خاّصــة. يعكــس  العاقــات بــن ســائر أركان الدولــة. لذلــك، غالبً

الدســتور أســاليب تنظيــم الدولــة للحيــاة السياســية واالجتاعيــة لألّمــة، وحايــة شــعبها وإقليمهــا، وإدارة 

العاقــات بــن بناهــا املختلفــة. 

· تحتــاج كّل دولــة إىل دســتور لتنظيــم بنيتهــا االجتاعيــة. بالتــايل، مثـّـة رابــط طبيعــي بــن الركنــن، لكّنــه قــد 	

يختلــف مــن بلــد إىل آخــر مــع اختــاف أســلوب تنظيــم الروابــط االجتاعيــة. ال ميكــن الحديــث عــن دســتور 

موّحــد ألّن الــدول، بتعريفهــا، تختلــف عــن بعضهــا وقــد تختــار بــن عــّدة أنــواع مــن املؤسســات واألنظمــة 

ــا، ميكــن للدســاتري أن تختــار كيفيــة تنظيــم هــذه األركان  السياســية. مبــا أّن أركان الدولــة هــي نفســها دامئً

ــة، وميكــن  ــة الدول ــخ هوي ــي ترّس بأســاليب مختلفــة. ويبقــى الركــن املشــرتك أّن الدســتور هــو الوثيقــة الت

مقارنتــه ببطاقــة الهويــة الشــخصية التــي ميلكهــا كّل فــرد ولكــن تختلــف ســاتها. 

11 الكتّيب العريب املُرافق يف القانون الدستوري – املنظمة العربية للقانون الدستوري



· ــن النظــام الدســتوري 	 ــا( ب ــارق )غالبً ــة املبكــرة، تجــدر اإلشــارة إىل احتــال وجــود ف ــى يف هــذه املرحل حت

ــا مــا نجــد هــّوة )كبــرية أحيانًــا( بــن النــّص  األصــي يف نّصــه املــدّون وطريقــة عمــل الدســتور الفعليــة. غالبً

والتطبيــق الفعــي. يجــب أخــذ هــذا املوضــوع يف االعتبــار عنــد تدريــس القانــون الدســتوري، بســبب خطــر 

وصــف تركيبــة دســتورية بعيــدة عــن الواقــع ودراســتها.

الدولة كبنية دستورية

· تتعــّدد التصــّورات املحتملــة للدولــة، وال يقتــر اســتعال مفهومهــا عــى القانــون الدســتوري، إمّنــا تلجــأ إليــه 	

ــون الدســتوري  ــدة. لكــّن القان ــات عدي ــة أخــرى لغاي ــوم اجتاعي ــم االجتــاع أو عل ــوم السياســية، وعل العل

يعتــر الدولــة البنيــة واإلطــار األساســين لتعيــن دور وهــدف القانــون الدســتوري وتطويرهــا وتفســريها. 

يســتعمل القانــون الدســتوري مفاهيــم أخــرى عديــدة لتحديــد مضمونــه، لكــّن الدولــة تبقــى بنيتــه املحورية. 

ففــي غيــاب الدولــة، يــكاد ميكــن الحديــث عــن وجــود قانــون دســتوري. حتــى اليــوم، يف ظــّل تطويــر مفاهيم 

جديــدة مثــل القانــون الدســتوري الــدويل أو البنــى املتخطيــة للحــدود القوميــة التــي تــؤدي دور دولــة عظمى 

مهيمنــة، يُســتعمل القانــون الدســتوري كأداة ملقارنــة بعــض الخصائــص الجديــدة للتعــاون الــدويل بــاألركان 

ــا أساســيًا الســتيعاب املفاهيــم والخصائــص  ــة. بالتــايل، يجــب فهــم الدولــة واعتبارهــا ركًن الكاســيكية للدول

األخــرى للقانــون الدســتوري. 

حيادية الدولة يف اختيار النظام السيايس

· غالبًــا مــا تُطــرح مســألة الرابــط بــن الدولــة وخيــارات النظــام الســيايس. تتّبــع الدولــة، كمفهــوم يف القانــون 	

الدســتوري، الحياديــة يف اختيــار نظام ســيايس محّدد، إذ إنها مســتقلّة عــن األنظمة الدميقراطية، واالســتبدادية، 

والرئاســية، والرملانيــة، واملَملَكيــة. فالدولــة هــي بنيــة قــادرة عــى اكتنــاف جميــع أنــواع األنظمة. 

· ــة املوجــودة يف أي نظــام 	 ــن األركان املوضوعي ــق ب ــرضوري التفري ــن ال ــون الدســتوري، م ــد دراســة القان عن

ــّدد.  ــام مح ــص نظ ــة بخصائ ــة( املتعلّق ــة )األركان الذاتي ــم األخاقي ــتوري والقي دس

· ترتكــز النتيجــة املبــارشة لحياديــة الدولــة كبنيــة جوهريــة يف القانــون الدســتوري عــى الحاجــة إىل دراســة 	

وتقييــم كّل نظــام دســتوري عــى حــدة. تؤّمــن الدولــة هــذا اإلطــار الحيــادي الــذي يتداخــل فيــه القانــون مــع 

السياســة. لكــن، تســتلزم دراســة القانــون الدســتوري اتخــاذ مســافة بــن مفهــوم الدولــة الفعــي والخيــارات 

السياســية املطروحــة. يحــّق للجميــع امتــاك آراء وأحــكام خاّصــة حــول نظــام معــّن، لكــن ال يجــوز ذلــك إاّل 

بعــد تحليــل موضوعــي للدولــة يف ســياق نظامهــا الدســتوري وتطبيقــه اليومــي. 
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العالقات بني أركان الدولة

الختتــام هــذه املقّدمــة القصــرية والتعريفيــة عــن الدولــة كمفهــوم جوهــري يف القانــون الدســتوري، ميكــن تســليط 

ــد ويصعــب اســتيعابه، إذ  ــة معّق ــة. ال شــّك يف أّن مفهــوم الدول الضــوء عــى التفاعــات الوثيقــة بــن أركان الدول

ــا مــن تشــكيل بنــى  ــا انطاقً ــه وليــد ظــروف قامئــة عــى حقائــق )إقليــم وشــعب( ومحــاوالت لفهمــه منطقيً إن

الحكومــة. مــن الــرضوري ذكــر أمريــن أساســيَن هنــا: 

· أّواًل، تتداخــل أركان الدولــة وتفــرّس أّن كّل دولــة فريــدة ومميّــزة، عــى الرغــم مــن الجهــود األكادمييــة لفهــم 	

ــن أركان  ــن م ــة كرك ــة الدول ــًدا لدراس ــا ومفي ــًرا رضوريً ــات عن ــي. تشــّكل املقارن ــكل منطق ــا بش مضمونه

ــا، نجــد  ــة ســطحية. مــن هن ــدول بطريق ــف ال ــوع يف خطــأ تصني ــون الدســتوري. لكــن، ال يجــوز الوق القان

ــا مــا  ــا بــن القانــون الدســتوري والعلــوم السياســية. بســبب هــذا التعــّدد يف الظــروف والحــاالت، غالبً رابطً

يصعــب الحصــول عــى أجوبــة واضحــة. 

· ثانيًــا، ليســت الدولــة مفهوًمــا جامــًدا، إذ تتطــّور أركانهــا عــى الــدوام مــن خــال الشــعب أو اإلقليــم )بدرجــة 	

ــؤّدي  ــد ت ــس، ق ــى العك ــق. ع ــكل مطل ــق بش ــة ينطب ــد للدول ــف واح ــاد تصني ــوز اعت ــذا، ال يج ــّل(. ل أق

التفاوتــات بــن األركان املختلفــة للدولــة إىل ارتــكاب أخطــاء يف تفســريها. مــن الــرضوري أن يخضــع اإلطــار 

الدســتوري لــكّل دولــة إلعــادة تقييــم دامئــة لتفــادي األخطــاء أو اإلبقــاء عــى مؤهــات غــري دقيقــة. تســاهم 

التعديــات الدســتورية يف تحديــث اإلطــار الدســتوري للدولــة عــى ضــوء وضعهــا الحديــث. وغالبًــا مــا يكمــن 

التبايــن بــن التعريــف املحــّدد للدولــة وتطّورهــا يف غيــاب بيانــات محّدثــة، مــع العلــم أّن أركان الدولــة ال 

تتغــرّي، إمّنــا يجــب تقييــم صياغتهــا دامئًــا لتشــمل هــذه التطــّورات. 

وعليه ميكن اختصار ما سبق مبا يي: 

· تبقى الدولة الركن الرئيي األّول لفهم دراسة القانون الدستوري. 	

· األركان الكاســيكية للدولــة يف القانــون الدســتوري هــي الشــعب، واإلقليــم، ونظــام الحكــم. يضيــف القانــون 	

الــدويل ركًنــا رابًعــا هــو مبــدأ االعــرتاف بالدولــة.

· ــري رضورّي 	 ــذا األخ ــته ، إذ إن ه ــتوري ودراس ــون الدس ــم القان ــيًا لفه ــًرا أساس ــة عن ــوم الدول ــّكل مفه يش

لتحديــد أركان الدولــة، وخصوًصــا نظــام الحكــم. بنــاًء عليــه، يجــب أن يُــدرّس القانــون الدســتوري بالرتابــط 

ــوم السياســية. ــا العل ــة األخــرى، خصوًص ــوم االجتاعي ــون والعل مــع الفــروع األخــرى مــن القان

· يكمــن أحــد أكــر التحديــات التــي تواجــه مفهــوم الدولــة يف صعوبــة إعــادة تقييــم تصنيــف الــدول بشــكل 	

منتظــم، خصوًصــا تلــك التــي تُعتــر “منــاذج” يُحتــذى بهــا لــدول أخــرى. غالبـًـا مــا ينتــج مــن ذلــك ســوء فهــم 

لتطــّور مفهــوم الدولــة ويخلــق صــورة مغايــرة للواقــع. 
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مترين

ــة،  ــى الدول ــة، وبن ــوم الدول ــّوع يف مفه ــى التن ــن إىل إطــاع الطــّاب ع ــن التاري ــوع م ــدف هــذا الن أســئلة )يه

ــاه(: ــرّسة أع ــكار املف ــاز األف ــارضة إليج ــة املح ــتعمل يف نهاي ــداده ليُس ــّم إع ــية. ت ــة السياس واألنظم

ــات املتحــدة . 1 ــة: الوالي ــدة محتمل ــات عدي ــة إجاب ــذ اســتقالها؟ )مثّ ــع الدســتور نفســه من ــزال تتب أّي دول ال ت

األمريكيــة، الرنويــج، بلجيــكا... لكــن، يف جميــع هــذه الحــاالت، جــرى تعديــل أو إكــال النــّص األصــي. إًذا، هــل 

ميكــن القــول إّن الدســتور املعتمــد هــو نفســه؟(

أّي دولة تبّنت دستوًرا جديًدا تحت إدارة األمم املتحدة؟ )البوسنة والهرسك(. 2

يف أّي من الدول التالية استغرقت صياغة الدستور أكر من 8 أعوام؟ )جنوب أفريقيا، الهند، نيبال، ليبيا(. 3

ما معّدل فرتة صاحية الدستور يف العامل؟ )حوايل 17 عاًما(. 4

ــة، روســيا، الرازيــل، ودول صغــرية . 5 ــات املتحــدة األمريكي ــا، الوالي ــدول لديهــا نظــام فيــدرايل؟ )أملاني أي مــن ال

مثــل بلجيــكا وجــزر القمــر(

أي دولتــن فيدراليتــن لديهــا بنــد انفصــال يف دســتوريها؟ )إثيوبيــا وجزيــرة ســانت كيتــس ونيفــس الكاريبية؛ . 6

مــا يظهــر نــدرة هــذا البند(

يف أّي بلــدان عــّدل الرملــان الدســتور غالبًــا؟ )الهنــد، عــى ســبيل املثــال. ميكــن إيجــاد اإلجابــة يف بنــود التعديــل . 7

الدســتوري: إذا كان يحــّق للرملــان مبوجــب الدســتور تعديــل هــذا الدســتور، قــد يصبــح التعديــل الدســتوري 

لعبــة ســهلة للرملــان املُنتخــب؛ ال ميكــن إاّل للقواعــد اإلجرائيــة أن تقيّــد هــذه العمليــة(

أّي بلــد اعتمــد أكــر مــن 20 دســتوًرا؟ )جمهوريــة الدومينيــكان – منــذ اســتقالها يف عــام 1844، اعتمــدت أكــر . 8

مــن 32 دســتوًرا، وهــو أكــر عــدد دســاتري لبلــد واحــد. اعتمــدت ثاثــة بلــدان أخــرى 20 دســتوًرا أو أكــر يف 

تاريخهــا، وجميعهــا يف أمــريكا الاتينيــة: فنزويــا )26 دســتوًرا(؛ هايتــي )24 دســتوًرا(؛ اإلكــوادور )20 دســتوًرا(.

ــت دول . 9 ــام 1988، واعرتف ــطن ع ــتقال فلس ــر، اس ــة الجزائ ــن مدين ــطيني، م ــي الفلس ــس الوطن ــن املجل أعل

عديــدة الحًقــا بهــذا االســتقال. غــرّيت األمــم املتحــدة اإلســم مــن منظمــة التحريــر الفلســطينية إىل فلســطن، 

مــن دون تعديــل صفتهــا ككيــان غــري عضــو، كونهــا املمثـّـل عــن الشــعب الفلســطيني وحركــة تحريــر. يف عــام 

ــاح  ــا أت ــري عضــو، م ــب غ ــة مراق ــة فلســطن إىل دول ــم املتحــدة مكان ــة لألم ــة العام 2012، رفعــت الجمعي

لفلســطن فرصــة االنضــام إىل منظــات ومعاهــدات عديــدة. 

· من الناحية القانونية املستعرضة أعاه حول كيان الدولة، هل تستويف فلسطن معايري الدولة؟	

· إىل أّي حّد ميكن اعتبار االعرتاف بدولة فلسطن ركًنا أساسيًا لصفتها كدولة؟ 	

· ــا 	 ــام 1988، لكّنه ــتقال ع ــان االس ــد إع ــة بع ــدات دولي ــام إىل معاه ــطن االنض ــتطع فلس ملَ مل تس

ــام 2012؟ ــة يف ع ــة العام ــرار الجمعي ــد ق ــك بع ــن ذل ــت م متّكن
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 الفصل الّثاين 

وضع الدساتري
كزافييه فيليب

املوضوع

يتطــرّق هــذا الفصــل إىل وضــع الدســاتري، ويفــرّس عمليــة وضــع النصــوص الدســتورية، مــع أخــذ الســياق وطبيعــة 

النظــام الســيايس يف االعتبــار. ســيتّم تحليــل عمليــة صياغــة النــّص منــذ انطاقهــا حتــى اكتالهــا، لكــن ســيكتفي 

هــذا الفصــل بالرتكيــز عــى املبــادئ العامــة. أّمــا تفاصيــل النصــوص الدســتورية، فســترُتك للفصــول الاحقــة.

املقّدمة

تضــّم صياغــة الدســاتري شــّقن: عمليــة الصياغــة )الخطــوات املختلفــة الازمــة لتبّني دســتور مــا( والنتيجــة )مضمون 

الدســتور(. تُعتــر عمليــة الصياغــة بأهميــة النتيجــة ألنّهــا تكشــف روح النــّص الدســتوري التــي نفحتهــا فيــه لجــان 

الصياغــة وثقــة هــذه اللجــان بالنّص.

يجــب دراســة صياغــة الدســتور يف ســياقات عديــدة والتأّمــل يف طبيعــة عمليــة الصياغــة التــي تختلــف كثــريًا إذا 

ــة، يظــّل  ــري الدميقراطي ــة غ ــّل األنظم ــى يف ظ ــري دميقراطــي. حت ــا لســياق دميقراطــي أو غ كان الدســتور مخّصًص

الدســتور دســتوًرا، ومــن هنــا تنبــع أهميــة فهــم الســياق عنــد النظــر يف دســتور معــّن أو مقارنــة عمليــات الصياغــة 

ــن  ــة نفســها عــى دســتورين مختلف ــق العملي ــدم تطبي ــي الحيطــة والحــذر لع ــرضوري توّخ ــن ال الدســتورية. م

بســبب نقــاط تشــابه خارجيــة. 

يجــب أيًضــا أن تركّــز صياغــة الدســاتري عــى األطــراف املســاهمة يف هــذه العمليــة، وتُعتــر هــذه الخطــوة مهّمــة 

ــات  ــة أو مفروضــة. لكــن، يجــوز إيجــاد عملي ــة الدســتورية نتيجــة إجــراءات توافقي ــت العملي ــا إذا كان لفهــم م

دســتورية تجمــع بــن “املفــروض” و”املُتفــاوض أو املُتوافــق عليــه”. 
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تتبــع عمليــة الصياغــة الدســتورية خطــوة اعتــاد دســتور جديــد، بحســب مــا ميليه املنطــق. لكــّن النّص الدســتوري 

ال يُطبّــق ويُفــرّس بالــرضورة بالطريقــة التــي توقّعهــا أطــراف الصياغــة عنــد إعــداده. لــذا يجــب توّخــي الحــذر عنــد 

صياغــة الدســتور لفهــم معنــى األحــكام الدســتورية، إذ قــد يتطــّور هــذا املعنــى مــع مــرور الزمن.

مع ذلك، تشّكل صياغة الدساتري عنًرا مهاًّ لفهم روحيّة دستور محّدد ومضمونه. 

اســتُعملت الصياغــة الدســتورية عــى مــّر العقــود الثاثــة املاضيــة للخــروج مــن األزمــات، لكــن ال ميكــن مقارنــة 

عمليــة الصياغــة الدســتورية يف بلــد مــا بنظريتهــا يف بلــد آخــر ألّن كّل تجربــة فريــدة. عــى الرغــم مــن تشــابه بعــض 

االتجاهــات وامليــول، ال ميكــن اتّبــاع اإلرشــادات والنــاذج نفســها.

األهداف

· القدرة عى تحليل جذور الدستور من خال عملية الصياغة )التاريخ الدستوري(	

· القدرة عى تقييم تأثري السياق عى النتيجة )النّص النهايئ للدستور(	

· القدرة عى فهم تقبّل مدى عاّمة الشعب للدستور ومدى ُملكية الدستور	

· فهم األساس املنطقي الجامع بن السياق املؤّدي إىل صياغة الدستور ونتيجة العملية	

املواضيع التي سيشملها النقاش

· أهمية السياق: اللحظة الدستورية	

· صياغة الدستور: وضع نّص دستوري جديد أم تعديل نّص قائم؟	

· عمليات وضع الدستور: مناذج ممكنة	

· صياغة الدستور: مراحل العملية	

· تشكيل هيئات مسؤولة عن صياغة الدستور وإعداد أساليب إلمتام العملية 	

· دور املشاركة الشعبية ودرجتها يف عمليات وضع الدستور	

· التفاوض بشأن النّص الدستوري: توافق أم مساومة؟	

· االعتاد النهايئ للدستور: استفتاء أم موافقة الجمعية الدستورية؟	
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أهمية السياق: اللحظة الدستورية

· ــوع الدســتور املنشــود. 	 ــة الصياغــة ون ــم عملي ــه وضــع الدســتور أســاس فه ــّم في ــذي يت يشــّكل الســياق ال

ويختلــف الوضــع بحســب “اللحظــة الدســتورية” أو “الســياق والعنــارص الســياقية التي تتــّم يف ظلّهــا العملية، 

ــة الشــعب، فعاليــات محــّددة( التــي  والعنــارص األساســية )األفــراد، العاقــات بــن املؤسســات، موقــف عاّم

تســتهّل هــذه العمليــة، يف هــذا الســياق”. يوضــح مفهــوم “اللحظــة الدســتورية” الطابــع الخــاّص للعمليــة 

الدســتورية بســبب التقــارب الفريــد بــن الحقائــق والعنــارص املؤديــة إىل وضــع الدســتور. أضــاء الروفســور 

بــروس أكرمــان عــى هــذا املوضــوع، إذ فــرّس ملــاذا ال ميكــن اعتبــار الدســتور مجــرّد نــّص يتنــاول مجموعــة 

قواعــد قانونيــة بــل نتيجــة مشــاورات تتــّم يف لحظــات مفصليــة يف تاريــخ بلــد معــّن. مبعنــى آخــر، تتجّســد 

ــادئ  ــي مب ــاد إىل تبّن ــة تقــود ممثــي الب ــزة أو سلســلة أحــداث تاريخي “اللحظــة الدســتورية” بلحظــة مميّ

ــر الوطنيــة، والثــورات  ــًا، قــد تكــون حــروب التحري دســتورية محــّددة ترســم ثقافــة البلــد الدســتورية. مث

)أكانــت ســلمية أم عنيفــة(، وحتــى الكــوارث الطبيعيــة العنــر املحــرّك للّحظــات الدســتورية. ميكــن إعطــاء 

مــا ُعــرف بـ”ثــورات الربيــع العــريب” كمثــل عــن هــذه اللحظــات املميّــزة التــي أّدت إىل تعديــات دســتورية، 

وقــد تكــون دراســة ُمقارنــة بــن بلديــن اختــرا يف الوقــت نفســه عمليــة وضــع دســتور ونتائــج هــذه العمليــة 

ــرضورة ناجحــة  ــة وضــع الدســتور ســتكون بال ــور لحظــة دســتورية أّن عملي ــي ظه ــام. ال يعن ــرية لاهت مث

أو واعــدة، لكــّن هــذه اللحظــة كفيلــة برتســيخ العمليــة يف مســارها التاريخــي والســياقي، وستشــّكل حجــر 

األســاس لفهــم عمليــة الصياغــة عمليًــا، تبــدو بعــض املســائل الدســتورية أحيانـًـا عدميــة املعنــى أو ناجمــة مــن 

قـُـر نظــر ملراقــب مــن الخــارج؛ لكــن عنــد فهــم اللحظــة الدســتورية أو أخذهــا باالعتبــار، تتوّضــح الصــورة 

ويصبــح فهــم التأثــري الفعــي لهــذه املســائل أســهل. 

· ميكــن االرتــكاز عــى أســباب عديــدة تفــرّس العمليــة والنتيجــة لــدى اتخــاذ قــرار بالدعــوة إىل وضــع دســتور 	

جديــد. قــد تــرتاوح هــذه األســباب بــن التــايل:

ــتوريًا(  	 ــا )دس ــاًرا قانونيً ــا إط ــاتها ومنحه ــا وسياس ــيخ خياراته ــة يف ترس ــري دميقراطي ــلطة غ إرادة س

ــون ــيادة القان ــع س ــة م ــر متوافق ــا لتظه لتحصينه

قرار بإخاد حالة من املطالبات الشعبية بتغيريات وإصاحات عر الرّد بصياغة دستور جديد 	

اإلطاحة بنظام سابق واتخاذ قرار بقيادة عملية دميقراطية من خال انتخابات واعتاد دستور جديد 	

إنهاء نزاع مسلّح أو أزمة عنيفة من خال اتفاق سام ومفاوضات سياسية تفيض إىل عملية وضع دستور 	

ــن للطــّاب ليناقشــوا هــذه  ــري متري ــا. ويجــوز تحض ــة غريه ــة وإضاف ــع يف هــذه األمثل ــن التوّس ــة: ميك )ماحظ

ــدروس.( ــال ال ــا خ ــاذج وعواقبه الن
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· تتعــّدد نتائــج صياغــة الّدســتور بتعــّدد ســياقات وضعــه. قــد تكــون الصياغــة الدســتورية مفتوحــة )مشــاركة 	

ــارص  ــر عن ــة(. تؤث ــادة خــراء أو مصــادر تقني ــا الشــعب( أو محصــورة )بقي ــدة، مبــا فيه كبــرية ألطــراف عدي

أخــرى يف العمليــة، مثــل الفــرتة الزمنيــة )مــدى قصــري أو متوّســط(، الدعــم التقنــي، وقــدرات هيئــات صياغــة 

الدســتور، وشــفافية العمليــة. تحــّدد طبيعــة عمليــة الصياغــة، أي إذا كانــت شــفافة أو ضمــن دائــرة مغلقــة، 

النتيجــة النهائيــة ومــدى إمكانيــة تطبيقهــا. لكــن، ال ميكــن للنــّص الدســتوري النهــايئ أن يعكــس جميــع هــذه 

العنــارص، وقــد يبــدو مقبــواًل للوهلــة األوىل. 

· بالنتيجــة، يعكــس الســياق الــذي يــؤدي إىل صياغــة الدســتور روحيتــه، ويســاعد يف فهــم األهــداف اإلجاليــة 	

وراء النــّص الدســتوري. 

صياغة الدستور: وضع نّص دستوري جديد أم تعديل نّص قائم؟

· ــا مــا يرتكــز مضمــون الدســاتري عــى البنيــة نفســها: 	 ــا، إّن كتابــة الدســتور متريــن تقنــي محــض. غالبً قانونيً

املؤسســات الدســتورية، والعاقــات بــن الســلطات – أفقيــة كانــت أم عموديــة - وحايــة حقــوق اإلنســان، 

ووضــع الســلطات القضائيــة... تســمح إمكانيــة االطــاع عــى دســاتري مختلفــة حــول العــامل بتصميــم دســتور 

مــن أّي نــوع يف فــرتة زمنيــة محــدودة. يف أحــد التاريــن التقليديــة، يُطلــب مــن التاميــذ صياغــة “ دســتور 

ــة  ــات يف صياغ ــن أّن التحدي ــر هــذا التمري ــايل”. يظه ــة “دســتور مث ــت لصياغ غوغــل”، أي اســتعال اإلنرتن

الدســتور ال تقتــر بالــرضورة عــى النــّص وجودتــه.

· يجــب أن يقــّرر كاتبــو الدســتور أّواًل مــا إذا كانــوا ســيعّدلون النــّص الدســتوري القائــم أو ســيضعون نًصــا جديــًدا 	

بالكامــل. عندمــا تكــون التعديــات املطلوبــة محــدودة، قــد مييلــون إىل خيــار التعديــل ألّن الصياغــة الدســتورية 

الشــاملة عمليــة مكلفــة، باإلضافــة إىل اســتغراقها وقتـًـا طويــًا. كــا أّن إجــراء تعديــات بــداًل مــن إعــادة صياغــة 

نــّص جديــد يحــرتم القواعــد املوضوعــة مســبًقا. ميكــن أيًضــا اللجــوء إىل خيــار التعديــل خــال مرحلــة انتقاليــة.

· لكن، وألسباب عديدة، قد يكون وضع دستور جديد الحّل الوحيد إلرضاء الحاجة إىل التغيري. مثًا:	

عندما تكون إجراءات التعديل يف غاية التعقيد أو الجمود أو معّدة لتجّنب أي تغيري؛ 	

عندما تكون اإلصاحات املطلوبة واسعة لدرجة أّن ال نّص قد يفي بها إاّل إذا أُعيدت صياغته بالكامل؛ 	

عندمــا يتطلّــب الســياق املســتجّد تغيــري النظــام أو وضــع دســتور لفــرتة مــا بعــد النــزاع ال تتناســب  	

معــه البنــى الكاســيكية أو آليــات الصياغــة الدســتورية الســابقة لتلبيــة الحاجــات الراهنــة. 

ــدة  ــكّل قاع ــم، إذ ل ــوز التعمي ــن، ال يج ــايض. لك ــن امل ــال ع ــد إىل انفص ــتور جدي ــري دس ــة، يش ــاالت اآلنف يف الح

ــل دســاتريها  ــا بعــد الشــيوعية إىل تعدي ــة م ــة يف مرحل ــا الرشقي ــدة يف أوروب ــادرت دول عدي ــًا، ب اســتثناءات. مث

ــي. ــا الدميقراط ــل انتقاله ــال مراح ــوفييتي، خ ــاد الس ــّل االتح ــارية يف ظ ــت س ــي كان ــة، الت القدمي
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عمليات وضع الدستور: مناذج ممكنة 

· ميكــن تحديــد أنــواع عديــدة مــن عمليــات وضع الدســاتري بحســب معايري مختلفــة: الســياق، النظام الســيايس، 	

املشــاركة، اإلطــار الزمنــي... ميكــن االســتناد إىل معايــري أخــرى، لكّن هــذه األبــرز املســتعملة يف األكادمييا. 

· ــز هــذه العمليــات عــن بعضهــا بشــكل كبــري بحســب الســياق: يجــري أّي تعديــل دســتوري أو عمليــة 	 تتميّ

ــا يف ســياق مســتقّر أو خــال عمليــة انتقاليــة. يف ســياق مســتقّر، قــد تكــون العمليــة  صياغــة دســتورية إّم

تقنيــة )بهــدف متــايش الدســتور مــع حاجــات جديــدة( أو خافية/مثــرية للجــدل )اســتعال عمليــة صياغــة 

الدســتور لرتســيخ نظــام اســتبدادي(. أّمــا يف مرحلــة انتقاليــة، فاللجــوء إىل عمليــة صياغــة الدســتور أمــر كثــري 

الشــيوع. عــى الرغــم مــن أوجــه التشــابه- وقــد تكــون دراســة ســبب وجــود أوجــه التشــابه هــذه مفيــدة- 

تختلــف العمليتــان عــن بعضهــا.

· عمليــة مفتوحــة أو محصــورة: ميثّــل الطابــع الدميقراطــي أو غــري الدميقراطــي للعمليــة بشــكل عــام عنــًرا 	

أساســيًا للتمييــز بــن عمليــات وضــع الدســتور املفروضــة )العمليــات املحصــورة( وعمليــات وضــع الدســتور 

املفتوحــة )العمليــات املفتوحــة(. صياغــة دســتور جديــد أو إجــراء تعديــل دســتوري، يبقــى الســؤال الرئيــي 

مــا إذا كانــت جميــع الخيــارات مطروحــة أو العمليــة محــّددة مســبًقا وذات هامــش تطــّور متــدٍن للغايــة أو 

معــدوم. غالبًــا مــا تكــون العمليــات الدســتورية غــري الدميقراطيــة محصــورة، لكن ليســت العمليــة الدميقراطية 

بالــرضورة مفتوحــة بشــكل واســع. مــع ذلــك، يشــري انفتــاح العمليــة إىل تقبّــل قيــم وأفــكار مختلفــة ويــؤّدي 

إىل نقاشــات وتعــارض بــن أفــكار متباينــة. أّمــا حــر العمليــة، فيكشــف مقاربــة أكر تقنيــة أو إرادة سياســية 

لحســم العمليــة برّمتهــا. 

· ــة املعايــري اللوجســتية، لكنــه قــد يضمــن نجــاح عمليــة وضــع الدســتور 	 ينــدرج اإلطــار الزمنــي تحــت خان

أو فشــلها. إذا كان اإلطــار الزمنــي قصــريًا جــًدا وكانــت العمليــة مفتوحــة، يرتفــع احتــال فشــلها. لكــن، إذا 

كانــت العمليــة تقنيــة فقــط، قــد تتيــح فــرتة زمنيــة محــدودة صياغــة نــّص دســتوري. يجــب تكييــف اإلطــار 

الزمنــي مــع طبيعــة العمليــة. إذا كانــت العمليــة مفتوحــة، يجــب منحهــا إطــاًرا زمنيًــا أطــول إلتاحــة مشــاركة 

مختلــف الجهــات الفاعلــة واملعنيّــة فيهــا.

· ــة وضــع الدســتور تعتمــد عــى الحجــج السياســية 	 ــم أّن نتيجــة عملي ــري يف فه ــع هــذه املعاي تســاعد جمي

ــة.  ــدة وخاّص ــة فري ــى كّل عملي ــن تبق ــية ولك ــارات األساس ــم الخي ــًدا لفه ــوذج مفي ــر النم ــة. ويُعت والتقني

صياغة الدستور: مراحل العملية

ــاه مراحــل عمليــة التجديــد الدســتوري، لكــن  تتضّمــن أي عمليــة إصــاح دســتوري مراحــل عديــدة. نناقــش أدن

تنطبــق ماحظــات كثــرية عــى عمليــات تعديــل دســتوري أقــّل توّســًعا. تشــمل العمليــة ثــاث مراحــل: مرحلــة مــا 

قبــل صياغــة الدســتور، مرحلــة صياغــة الدســتور، ومرحلــة اعتــاد الدســتور )االطــاع عــى جــزء الصياغــة النهائية(. 
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· مرحلــة مــا قبــل صياغــة الدســتور: غالبًــا مــا يعتقــد الشــعب أّن وضــع الدســتور يقتــر عــى مرحلــة الصياغة. 	

لكّنــه بذلــك، يفــّوت خطــوات أساســية قــد تــؤّدي إىل نجــاح أو فشــل هــذا املســعى بأكملــه. تشــمل مرحلــة 

مــا قبــل الصياغــة عــّدة قــرارات متعلّقــة باالنكبــاب عــى التغيــري الدســتوري وتدابــري التخطيــط لــه. قــد تضــّم 

هــذه املرحلــة عنــارص أخــرى لديهــا تأثــري مبــارش عــى املفاوضــات لوضــع دســتور جديــد أو إجــراء تعديــات 

دســتورية. تشــمل هــذه العنــارص:

مفاوضــات ســام/اتفاق ســام: غالبًــا مــا تجــري عمليــة وضــع الدســتور مبــارشة يف أعقــاب مفاوضــات  	

ســام أو مبوازاتهــا أو بالتزامــن معهــا. تتغــّذى العمليتــان مــن بعضهــا، أو، عــى العكــس، قــد تقــّوض 

إحداهــا األخــرى إذا تداعــت. متلــك اتفاقيــات الســام باإلجــال تأثــريًا ملحوظًــا عــى عمليــة وضــع 

الدســتور. مثــًا، قــد تشــمل أحــكام عفــو وحصانــة للســلوك يف زمــن الحــرب، وهــذا يحتــاج أيًضــا إىل 

إدراج يف الدســتور. ترتجــم الدســاتري عــادة الرتتيبــات السياســية التــي اتُفــق عليهــا خــال مفاوضــات 

الســام وتدمجهــا يف النظــام القانــوين. تشــمل بعــض األمثلــة اتفاقيــات المركزيــة الســلطة، أو أنظمــة 

انتخابيــة محــددة أو أنظمــة حكــم. غالبًــا مــا يكــون وضــع دســتور جديــد “الخطــوة التاليــة” يف إعــادة 

بنــاء دولــة وإرســاء الدميقراطيــة بعــد عقــد اتفــاق ســام.

األنظمــة القانونيــة املؤقتــة: يف ســياق مرتبــط، يجــدر الحديــث عــن األنظمــة القانونيــة املؤقتــة، ســواء  	

كانــت يف شــكل مبــادئ ُمتّفــق عليهــا مســبًقا لتوجيــه املفاوضــات الدســتورية أو تحديــد مســارها، أم 

ــا مــن العمليــة  يف شــكل دســاتري مؤقتــة وشــاملة. ليســت األنظمــة القانونيــة املؤقتــة جــزًءا رضوريً

ــام  ــا يف ع ــوب أفريقي ــذ الدســتور املؤقــت لجن ــا اســتُعملت يف بعــض الســياقات: من الدســتورية، إمّن

ــال )2007(،  ــودان )2005(، نيب ــال )2004(، الس ــث الصوم ــخ الحدي ــة يف التاري ــملت أمثل 1993، ش

ــة، ازدادت  ــات املؤقت ــذه الرتتيب ــاق ه ــع نط ــا اتّس ــس )2011(. كلّ ــودان )2011(، وتون ــوب الس جن

أهميــة تجســيدها للمبــادئ التــي يرزهــا هــذا الكتيّــب، خصوًصــا ألّن الفرضيــات األوليــة حــول مــّدة 

الفــرتة املؤقتــة )الفــرتة مــا بــن اعتــاد نظــام قانــوين مؤقــت والتصديــق عــى دســتور جديــد( قــد 

ــة التجديــد الدســتوري يف عــام  ــال عملي ــًا، بــدأت نيب ــة، وقــد يجــري إثبــات ذلــك. مث تكــون خاطئ

ــق  ــة )والتصدي ــاء العملي ــن إنه ــن م ــن مل تتمّك ــام 2007، لك ــا يف ع ــتوًرا مؤقتً ــدت دس 2006، واعتم

عــى دســتور جديــد دائــم( قبــل 2015. قــد ال تكــون االتفاقيــات املؤقتــة قصــرية املــدى كــا يُؤمــل يف 

األســاس، ويجــب أن تصــون الحقــوق األساســية وتؤّمــن الضانــات املؤسســية. 

· مرحلــة الصياغــة: يعتمــد خيــار نــوع عمليــة اإلصــاح الدســتوري والهيئــة املكلّفــة بإجــراء هــذه العمليــة عــى 	

الثقافــة الدســتورية لبلــد معــّن وأهدافه املنشــودة. 

تُعتــر تركيبــة هيئــة اإلصــاح الدســتوري عامــًا حاســًا للنتيجة. تختلــف أســاليب اختيار هــذه الهيئات.  	

يف البلــدان التــي يجــري فيهــا انتخــاب أعضــاء الهيئــة مبــارشة، قــد ميثـّـل النظــام االنتخــايب دورًا ملحوظـًـا 

يف تســهيل أو عرقلــة إنشــاء هيئــة شــاملة وجامعــة )مثــًا، يف أنظمــة التمثيــل النســبي، يف األغلــب تكون 

النتيجــة متثيــل أحــزاب أصغــر(. يف حالــة الهيئــة املعيّنــة، يجــب أخــذ الشــمولية، وشــفافية العمليــة، 
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وامللكيــة الوطنيــة يف االعتبــار يف أّي عمليــة اختيــار. قــد يعنــي ذلــك وضــع رشوط إضافيــة عنــد االختيار، 

عــى غــرار تخصيــص حصــص للنســاء أو بعــض األقليــات للحــرص عــى حســن متثيــل هيئــة الصياغــة 

للمجتمــع بأكملــه. تشــمل االعتبــارات األخــرى التــي يجــب أن تنــري خيــارات واضعــي الدســتور النظــام 

ــا  ــة وم ــرة للهيئ ــا إذا كان يســّهل الحــوار الشــامل؛ الخــرة املتوفّ ــة صياغــة الدســتور وم الداخــي لهيئ

إذا كانــت موضوعيــة وحياديــة ومتاحــة لجميــع األعضــاء؛ والوســائل والظـّـروف املتوفّــرة خــال عمليــة 

الصياغــة ومــا إذا كانــت إقصائيــة عــن غــري قصــد )مثــل األمــن، أو اإلقامــة، أو النقــل، أو مرافــق رعايــة 

ــا تشــمل أيًضــا  األطفــال(. يجــب أاّل تُفهــم عمليــة الصياغــة حــرًا بصياغــة املــواد الدســتورية، إذ إنّه

املفاوضــات واالستشــارات الهادفــة إىل التوافــق عــى املبــادئ والقواعــد التــي ميكن أن يرتجمهــا حقوقيّون 

محرتفــون إىل نــّص قانــوين. فهــي عمليــة مرتبطــة بالسياســات بقــدر مــا هــي مرتبطــة بالقانــون. بالرتكيــز 

فقــط عــى الكتابــة القانونيــة، نخاطــر بإقصــاء عــّدة أشــخاص مــن العمليــة ألنّهــا شــديدة التخّصــص. 

خــارج إطــار هيئــة الصياغــة نفســها، يجــب أن تــري حمــات التعليــم ونــرش التوعيــة واالستشــارات  	

ــي  ــن واضع ــات م ــرش املعلوم ــو ن ــه نح ــي التوّج ــا يكف ــتورية. ف ــات الدس ــة املفاوض ــة عملي العام

الدســتور إىل عاّمــة الشــعب، إمّنــا يجــب أن تنشــط الهيئــة يف التــاس رأي الشــعب حــول املــواّد التــي 

تتــّم مناقشــتها، وإظهــار التــزام فعــي بدمــج هــذه اآلراء يف الوثيقــة الدســتورية.

تشكيل هيئات مسؤولة عن صياغة الدستور وإعداد أساليب إلمتام العملية

· ــد. 	 ــتور جدي ــات أو لدس ــمية للتعدي ــة الرس ــن الصياغ ــل م ــت طوي ــل وق ــتور قب ــع الدس ــة وض ــدأ عملي تب

ــا.  ــيان لنجاحه ــة أساس ــبان للعملي ــداد املناس ــط واإلع فالتخطي

· ــا، ويف الوقــت 	 ــارزة فيه ــع املحطــات الب ــد جمي ــة، وتحدي ــي واقعــي للعملي مــن الــرضوري وضــع إطــار زمن

نفســه، تحقيــق التــوازن الصحيــح بــن الجمــود )لضــان التــزام واضعــي الدســتور بالخطــة املتفــق عليهــا( 

ــى  ــه ع ــر نفس ــق األم ــر(. وينطب ــزم األم ــة إذا ل ــال العملي ــات خ ــاحة للتعدي ــض املس ــرك بع ــة )ت واملرون

امليزانيــة واملــوارد اإلجاليــة املخصصــة لعمليــة اإلصــاح الدســتوري، إذ يجــب أن تكــون مامئــة ومتّفًقاعليهــا 

منــذ البدايــة. لكــن يجــب تــرك مجــال لبعــض التعديــات الطارئــة بالنظــر إىل الطبيعــة غــري املتوقعــة لوضــع 

الدســاتري بشــكل عــام.

· مبــا أّن عمليــة وضــع الدســتور مليئــة باملســاومة، يجــب أن يفهــم جميــع املشــاركن منــذ البدايــة أّن عليهــم 	

التكيّــف مــع بعضهــم والتحّكــم بتوقعاتهــم، مثــل تلــك املتعلّقــة بالتوقيــت. فــأي عمليــة شــاملة فيها مشــاركة 

واســعة يف وضــع الدســتور تســتغرق وقتـًـا طويــًا. 

· ــض 	 ــكهم ببع ــن متّس ــّي ع ــتعّدين للتخ ــتور مس ــع الدس ــة وض ــرشكاء يف عملي ــون ال ــب أن يك ــك، يج كذل

ــع  ــايش م ــق مســدود والت ــن طري ــم للخــروج م ــد الحاجــة إىل ليونته ــا عن ــات، خصوًص ــا والتطلّع القضاي

ــن.  ــات رشكاء آخري رغب
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دور املشاركة الشعبية ودرجتها يف عمليات وضع الدستور

· تختلــف املــدارس الفكريــة حــول كيفيــة تصميــم عمليــة اإلصــاح الدســتوري الّتــي تــرتاوح بــن عمليــة قامئــة 	

عــى الخــراء بشــكل أســايس )مفتوحــة نســبيًا( ودرجــة عاليــة مــن املشــاركة الشــعبية املبــارشة مــن خــال 

إرشاك الســكان العاديــن يف جميــع مراحــل وضــع الدســتور.

· ليســت هــذه املقاربــات والهيئــات متعارضــة بالــرضورة، لكــن ميكــن جمعهــا لتكّمــل بعضهــا وتعالــج إحداهــا 	

نقــاط ضعــف األخــرى. 

· تُعتــر اإلجــراءات التــي يطغــى عليهــا الخــراء بشــكل واســع، يف غيــاب إرشاك مبــارش للمواطنــن أو منظــات 	

املجتمــع املــدين، األقــّل شــمولية. تُعتــر هــذه املقاربــة منوذًجــا تقليديًــا تُكلّــف يف ظلّــه هيئــة مشــّكلة مــن 

خــراء قانونيــن معيّنــن بوضــع الدســتور. يســلّط هــذا النــوع مــن العمليــات الضــوء عــى الخــرة التقنيــة يف 

إيجــاد حلــول صياغــة جيّــدة. قــد يتــّم اختيــار هــذه العمليــة لرسعتهــا أو لتقييــد املســار الدميقراطــي، لكــّن 

الخطــر يكمــن يف أن يُبالَــغ يف قانونيتهــا وحريتهــا. 

· تشــّكل اإلجــراءات التــي يطغــى عليهــا القــادة السياســيون البــارزون بشــكل كبــري خيــاًرا آخــر يتّســم بشــمولية 	

وإرشاك محدوديــن للشــعب. اســتُخدمت هــذه املقاربــة يف بلــدان عديــدة يف أوروبــا الرشقيــة بعــد ســقوط 

ــات  ــارزون حــول طــاوالت مســتديرة وتفاوضــوا عــى التعدي ــادة سياســيون ب ــث اجتمــع ق الشــيوعية، حي

الدســتورية أو الدســاتري الجديــدة.

· كبديــل، ميكــن اللجــوء إىل ممثلــن منتخبــن لتشــكيل لجنــة صياغــة. غالبًــا، تُكلـّـف لجنــة مخّصصــة يف املجلس 	

ــا ويُضــاف إىل جــدول أعــال الجلســة العامــة.  ــل يُناقــش الحًق ــر أو مــرشوع تعدي الترشيعــي بإعــداد تقري

بعــد إجــراءات التعديــل املنصــوص عليهــا يف الدســتور الراهــن، تراجــع لجنــة برملانيــة الدســتور املعــّدل. طُبّــق 

هــذا النمــوذج يف املغــرب. 

· قــد تحّقــق هــذه املقاربــة شــمولية مــن خــال التمثيــل الســيايس، وتعطــي نفــوًذا أوســع لألحــزاب السياســية، 	

ــل الشــعب وتســتجيب للمخــاوف  ــا متثّ ــت األحــزاب فعليً ــايل، تكــون واعــدة أكــر مــن غريهــا إذا كان وبالت

الفرديــة وتتيــح الحــوار الجــدي مــع الشــعب. 

· ــة 	 ــة – الجمعي ــة املخّصص ــارشة الهيئ ــعب مب ــب الش ــمولية إذا انتخ ــر ش ــة أك ــق عملي ــن تحقي ــريًا، ميك أخ

التأسيســية )مهــا تُكــن تســميتها(. مثــًا، اعتُمــد هــذا الخيــار يف مســاعي وضــع الدســتور يف تونــس وليبيــا 

ــر  ــة األك ــارشة الطريق ــاركة املب ــوات املش ــع قن ــة م ــية املُنتخب ــة التأسيس ــر الجمعي ــا تُعت ــا م ــال. غالبً ونيب

ــًة وحــذًرا. ــب دقّ ــة يعتمــد عــى الســياق ويتطلّ ــر ماءم ــّن الحــّل األك ــد. لك ــة لوضــع دســتور جدي دميقراطي

تشمل بعض الجوانب التي يجب أخذها يف االعتبار لتحضري املشاركة الشعبية التايل:

· يجب إطاع الشعب عى العملية الدستورية بشكل عام، وأساليب املشاركة فيها بشكل خاص.	

23 الكتّيب العريب املُرافق يف القانون الدستوري – املنظمة العربية للقانون الدستوري



· ــة، 	 ــات اللغوي ــن، واألقلي ــدود، واألمي ــي املح ــتوى التعليم ــن ذوي املس ــاّص للمواطن ــاه خ ــاء انتب ــب إي يج

ــا للحــرص عــى شــمولية كاملــة للعمليــة. يتطلّــب  واألشــخاص الذيــن يعيشــون يف مناطــق مهّمشــة جغرافيً

ــات املهّمشــة.  ــع حاجــات املجموع ــات والتواصــل متامئــة م ــن املعلوم ــي أشــكال م ــك تبّن ذل

· ــرّق إىل 	 ــرضوري التط ــن ال ــًا، م ــارة. مث ــارية املخت ــات االستش ــوء اآللي ــة يف ض ــرارات إضافي ــاذ ق ــب اتخ يج

مســائل مثــل عــدد اللقــاءات العامــة ومواقعهــا، األطــراف التــي ســتعقد هــذه اللقــاءات )مــن املفّضــل أن 

ــور.  ــذه املهمــة، وغريهــا مــن األم ــم له ــة تدريبه ــة وضــع الدســتور(، وطريق ــوا أعضــاء يف هيئ يكون

· لتفــادي الخيبــة أو عــدم الثقــة يف العمليــة، يجــب توضيــح كيفيــة التعامــل مــع املقرتحــات العامــة التــي 	

ــة  ــة رصــد تســمح للشــعب مبراقب ــة، ميكــن اللجــوء إىل آلي ــز الشــفافية والثق ــا الشــعب. لتعزي ــّدم به يتق

تأثــري مقرتحاتــه. يجــب أن يتلّقــى األشــخاص الذيــن يتفاعلــون مــع الهيئــة رًدا عــى مقرتحاتهــم. فاملشــاركة 

الشــعبية ليســت أحاديــة االتجــاه وتســتلزم تبــادل وجهــات نظــر. يف الوقــت نفســه، يجــب التوضيــح أنّــه، 

ــة وضــع الدســتور هــي املســؤولة عــن اتخــاذ القــرارات وهــي تخضــع للمســاءلة  ــة املطــاف، هيئ يف نهاي

عــن النــّص الناتــج.

التفاوض بشأن النّص الدستوري: توافق أم مساومة؟

· ــا مــا تفــيض عمليــة مفتوحــة 	 يختلــف التفــاوض بشــأن نــّص دســتوري بحســب طبيعــة العمليــة، لكــن غالبً

ــة.  تضــّم فرقــاء مختلفــن إىل مفاوضــات وإدارة املصالــح املتضارب

·  عــادًة، يحــاول الفرقــاء إيجــاد حلــول توفيقيــة ملصالحهــم املتضاربــة، ويتقبّلــون مطالــب مجموعــات أخــرى 	

مقابــل تلبيــة توقعاتهــم ورشوطهــم. يتضّمــن عندهــا النــّص الناتــج بعــض املــواد املتناقضــة أو التــي يصعــب 

أن تــريض جميــع األطــراف، بالتــايل يكــون الدســتور أحيانـًـا مبهــًا ومعقــًدا. لكــن، عــى الرغــم مــن صعوبتــه، 

قــد يــدّل عــى حســن نيــة جميــع الفرقــاء للتوّصــل إىل اتفــاق.

· قــد يحــاول الفرقــاء أيًضــا التوافــق مــن خــال صياغــة نــّص بصــورة مشــرتكة العتــاد مقاربــة مختلفــة عــن 	

مقاربــة املســاومة والتوّصــل إىل نتيجــة نهائيــة توافقيــة. إذا نجــح هــذا املســار، ميكــن للمقاربــة التوافقيــة أن 

تعطــي نتائــج أفضــل مــن ناحيــة ملكيــة الدســتور وقابليــة تطبيقــه. لكــن، يجــب أاّل ننــى أّن هــذه العمليــة 

تتطلـّـب درجــة عاليــة مــن القبــول بــن جميــع األطــراف.

· ــا 	 تجمــع أحــدث مقاربــة بــن املســاومة والتوافــق، مــّا قــد يفــرّس تضّمــن دســاتري عديــدة معتمــدة حديثً

ملــواّد مبهمــة أو غــري محــّددة. قــد يشــري ذلــك أيًضــا إىل عمليــة تفــاوض فعليــة، بينــا قــد يــدّل نّص دســتوري 

ا مــن الفرقــاء. تقنــي ممتــاز عــى عمليــة صياغــة محرتفــة ذات مشــاركة متدنيــة جــدًّ
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االعتامد النهايئ للدستور: استفتاء أم موافقة الجمعية الدستورية؟

· تعتمــد هيئــة الصياغــة عــادة مســودات الدســاتري أو التعديــات الدســتورية عــن طريــق أغلبيــة مؤّهلــة، أي 	

أكــر مــن النصــف زائــد واحــد. لكــن، ال يكــون تبّنــي الدســتور تلقائيًــا، وقــد تــرز الحاجــة إىل أغلبيــة ســاحقة 

)4/5، 2/3، 3/4( للتوّصــل إىل التوافــق، إذا كان هــذا رشطــاً متّفقــاً عليــه يف بدايــة العمليــة. 

· أحيانـًـا، تخضــع مســوّدات الدســاتري لتصويــت شــعبي مــن خــال اســتفتاء. قــد يتــّم اللجــوء إىل هــذه الطريقــة 	

للرتويــج للمســوّدة أو مــرشوع الدســتور، وجعلــه محــور نقاشــات عامــة واســعة النطــاق، وتعزيــز الرشعيــة 

العامــة للدســتور. لكــن، يبقــى خطــر عــدم حصــول املســوّدة عــى موافقــة األكريــة، أو أن تكــون األغلبيــة 

ضئيلــة ومنقســمة. قــد يكــون مــن الصعــب رشح االتفاقــات السياســية الشــاقة لعامــة النــاس، وقــد تضيــع 

ســنوات مــن املفاوضــات بتصويــت ســلبي عــى مســودة نهائيــة )كــا حصــل يف كولومبيــا(.  

· يجــب أن يعــي واضعــو الدســاتري أّن االســتفتاءات ليســت الطريقــة الوحيــدة للحصــول عــى الرشعية للدســتور 	

الجديــد. فكــا تشــهد دســاتري مــا بعــد الحــرب يف أملانيــا واليابــان، قــد تصبــح القوانــن األساســية مقبولــة مــن 

خــال تطبيقهــا، حتــى يف غيــاب تصديــق شــعبي. تشــّكل تونــس مثــًا حديثـًـا عــن عمليــة دســتورية انتهــت 

بتصويــت مــن الجمعيــة الدســتورية. مبــا أّن العمليــة كانــت تشــاركية نســبيًا، وصّوتــت الجمعيــة باألغلبيــة 

الســاحقة لصالــح الدســتور، مل يُكــن غيــاب اســتفتاء مثــريًا للجــدل. 

· ــّم 	 ــاء إذا مل يت ــتحّق العن ــن يس ــه، ل ــل إىل تبّني ــتور والتوّص ــأن الدس ــاوض بش ــة التف ــن أهمي ــم م ــى الرغ ع

تطبيقــه. لــذا، يجــب تقديــم ضانــات فعليــة للحايــة الدســتورية، باإلضافــة إىل إنشــاء املؤسســات املذكــورة 

يف الدســتور والحــرص عــى حســن عمــل النظــام وفــق املبــادئ املذكــورة يف القانــون األســايس. 
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دراسات حاالت ومتارين وتأدية األدوار

إعداد عملية إصالح دستوري يف بالد فرويتستان
لعبة محاكاة

خلفية

فرويتســتان )FRUITISTAN( بلــد جبــي وغــري ســاحي تســكنه جاعــة املانجــو، وقــد هاجــرت إليــه مجموعــات 

عرقيــة قليلــة وبــدأت يف االســتقرار هنــاك حــوايل عــام 1500.

يف عــام 1880، أصبحــت فرويتســتان مســتعمرة بريطانيــة. عــى مــدى أكــر مــن ســتة عقــود، عــاىن الســّكان مــن 

ــع املانجــو  ــن مجتم ــن النشــطاء م ــة م ــات، أنشــأت مجموع ــل األربعيني ــزي. يف أوائ ــم االســتعاري والتميي الحك

ميليشــيات ملحاربــة الســلطات الريطانيــة، ُســّميت بـ”حركــة اســتقال املانجــو”، وأثبــت هــذا النضــال املســلح مــن 

ــة. حققــت فرويتســتان االســتقال الكامــل يف عــام 1967، واعتمــدت يف العــام  أجــل االســتقال نجاحــه يف النهاي

نفســه دســتورها األّول. صــاغ قــادة مــن الحركــة دســتور فرويتســتان يف عــام 1967، ثــّم خضــع الســتفتاء شــعبي 

قبــل اعتــاده.

حّقــق حــزب املانجــو فــوزًا ســاحًقا يف االنتخابــات األوىل عــام 1968، وظــّل الحــزب يف الســلطة منــذ ذلــك الحــن، 

وحّقــق أكريــة ســاحقة يف جميــع االنتخابــات. تألّــف الحــزب مــن قــادة مــن حركــة اســتقال املانجــو، واســتفاد 

مــن الشــعبية التــي اكتســبوها بســبب دورهــم يف النضــال مــن أجــل االســتقال. خــال تلــك األعــوام، كان الهــدف 

األســايس لحكومــات املانجــو املتعاقبــة تعزيــز التنميــة االقتصاديــة يف البــاد لتحســن الظــروف الحياتيــة للنــاس. 

بفضــل السياســات االقتصاديــة الناجعــة التــي طُبّقــت، تحّســن الوضــع االقتصــادي للبــاد برسعــة وبانتظــام، مــّا 

رّســخ الدعــم الشــعبي لحكومــات املانجــو.

لكــن، منــذ بدايــات الثانينيــات، ازداد انتقــاد الحــزب الرئيــي املعــارض، حــزب األنانــاس، وأحــزاب إقليميــة صغــرية 

ــم حــزب  ــة انتخابيــة. اتّه أخــرى لحكومــات املانجــو، واكتســبت املعارضــة مقاعــد إضافيــة يف الرملــان يف كّل جول

ــة  ــرية الحكوم ــة الصغ ــدت األحــزاب اإلقليمي ــا انتق ــا فســاد واســعة النطــاق، بين ــادة املانجــو بقضاي ــاس ق األنان

بشــكل واضــح بســبب سياســاتها التمييزيــة ضــّد األقليــات. 

رّدت حكومــة املانجــو عندهــا بتعديــل دســتوري ملحــوظ يف عــام 1989 لرتســيخ وتركيــز ســلطتها. مثــًا، أزالــت مّدة 

الواليــة الرئاســية مــن الدســتور، وقيّــدت حريــة اإلعــام والتعبــري بشــكل كبــري، وحظــرت حــزب األنانــاس واألحــزاب 

اإلثنيــة األخــرى. فتحّولــت فرويتســتان إىل بلــد غــري دميقراطــي.

ــّكلت  ــا ش ــاء، بين ــون رًسا وبالخف ــن يعمل ــين الذي ــن السياس ــن املعارض ــبكة م ــاس ش ــزب األنان ــادة ح ــس ق أّس

األحــزاب اإلقليميــة ميليشــيات يف أقاليمهــا الخاّصــة ملحاربــة حكومــة املانجــو املركزيــة. تصاعــد العنــف يف املناطــق 

اإلثنيــة مــع الوقــت، وأودى بحيــاة الكثرييــن مــن كّل طــرف بــن 1989 و2015. 
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يف عــام 2015، يــرّست األمــم املتحــدة سلســلة مــن الحــوارات بــن أبــرز األطــراف املتنازعــة، مــّا أّدى إىل توقيــع 

اتفــاق ســام تعّهــدت مبوجبــه جميــع القــوى السياســية يف فرويتســتان بشــكل رســمي بالتــايل: 

· وضع حّد للقتال والعنف والنزاع املسلّح فوًرا.	

· التطــرّق إىل الحاجــة امللّحــة إلصاحــات دســتورية مــن خــال عمليــة شــاملة تســمح لجميــع األحــزاب والفرقاء 	

بالتعبــري عــن مخاوفهم.

خلــق توقيــع االتفــاق جــًوا مــن الثقــة والتفاهــم املشــرتك بــن القــوى السياســية املختلفــة يف فرويتســتان، والجميــع 

ــاس إّن “اتفــاق الســام  ــد ســيايس أعــى يف حــزب األنان ــال قائ ــاد. ق ــق بالتطــورات السياســية املســتقبلية للب واث

ــل  ــن ممثّ ــك، أعل ــق نظــام حكــم دميقراطــي فعــي يف فرويتســتان”. كذل ــد وتطبي ــة لتحدي يشــّكل فرصــة تاريخي

عــن حــزب َســلَطة الفاكهــة – ائتــاف مــن األحــزاب اإلقليميــة – أّن “اتفــاق الســام نقطــة تحــّول رئيســية ملعالجــة 

التهميــش الســيايس لألقليــات املتجــّذر يف البــاد”. 

مبوجب اتفاق السام، تأّسست لجنة شاملة لدولة دميقراطية يف فرويتستان، وكُلّفت بتحديد خارطة طريق لعملية 

اإلصاح الدستوري.

تضّم هذه اللجنة 10 أعضاء عى الشكل اآليت:

· رئيس من حكومة املانجو الحالية لتسهيل النقاش، ولديه الحّق يف التصويت	

· 3 ممثّلن عن حكومة املانجو الحالية	

· ممثّلَْن عن حزب األناناس )حزب املعارضة الرئيي(	

· ممثّلَْن عن حزب َسلَطة الفاكهة )ائتاف أحزاب إقليمية(	

· ممثّلَْن عن منظات املجتمع املدين	

تُتّخذ القرارات داخل اللجنة عى أساس التوافق

أرقام أساسية

يتوّزع سكّان فرويتستان كاآليت:

%85 من جاعة املانجو ـ

%15 من األقليات ـ

يتألّف الربملان الحايل يف فرويتستان من:

حزب املانجو الذي ميلك %80 من املقاعد ـ

حزب األناناس الذي ميلك %20 من املقاعد ـ
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املجموعة األوىل – ممّثلون عن حكومة املانجو الحالية

املهّمة

كعضــو يف اللجنــة الشــاملة لدولــة دميقراطيــة يف فرويتســتان ممثـّـل لحكومــة املانجــو الحاليــة، عليــك رســم خارطــة 

ــًا أّن كاًّ  ــة، عل ــن يف اللجن ــع األعضــاء اآلخري ــاوض بشــأنها م ــة إصــاح دســتوري مســتقبلية والتف ــق لعملي طري

منهــم ميثّــل فريًقــا مختلًفــا. 

يجب االتفاق عىل األمور التالية:

نوع العملية )تعديل، دستور جديد، عملية تدريجية متعّددة الخطوات...( ـ

اإلطار الزمني ـ

نوع الهيئات املسؤولة عن إجراء عملية اإلصاح الدستوري )اللجنة املعيّنة، الرملان، الجمعية التأسيسية( ـ

الفرقاء املشاركون ـ

طريقة اتخاذ القرارات )األكرية البسيطة، األكرية املؤهلة، التوافق( ـ

آلية تبّني اإلصاح )تصويت باألكرية البسيطة أو املؤهلة ضمن هيئة اإلصاح الدستوري، إستفتاء( ـ

ســيكون النجــاح حليفــك إذا متّكنــت مــن إقنــاع الفرقــاء اآلخريــن باملوافقــة عــى خارطــة طريــق تخــدم مصلحــة 

الفريــق الــذي متثّلــه وتفيــده.

مالحظات رسية وتعليامت

الســياق: حــزب املانجــو هــو األوســع نفــوًذا يف فرويتســتان، ولديــه شــبكة راســخة يف البــاد، إاّل يف بعــض املناطــق 

ــه  ــايل ميكن ــد، وبالت ــم جيّ ــة وتنظي ــة فّعال ــة داخلي ــع الحــزب ببني ــة بالقــوة. يتمتّ ــع األحــزاب اإلقليمي حيــث تتمتّ

إجــراء حملــة انتخابيــة ناجعــة، حتــى يف فــرتة زمنيــة قصــرية جــًدا. عــى الرغــم مــن نــزاع مســلّح طويــل األمــد 

وتقييــد للحقــوق السياســية وحقــوق اإلنســان، ال يــزال الحــزب مدعوًمــا مــن ربــع مجتمــع املانجــو الــذي اســتفاد 

ــك %80 مــن  ــذي ميل ــد جــًدا لحــزب املانجــو ال ــة. كــا أّن النظــام االنتخــايب الراهــن مفي ــة االقتصادي مــن التنمي

املقاعــد يف الرملــان الحــايل.

نوع عملية اإلصالح الدستوري املفّضلة:

نوع العملية: تعديل الدستور القائم، أو صياغة دستور جديد ـ

اإلطار الزمني: بدء العملية يف أرسع وقت ممكن لاستفادة من النظام االنتخايب الراهن ـ

ــن  ـ ــان الحــايل )ألّن للحــزب %80 م ــة اإلصــاح الدســتوري: الرمل ــن إجــراء عملي ــات املســؤولة ع ــوع الهيئ ن

املقاعــد(، أو جمعيــة تأسيســية ُمنتخبــة )لكــن مــع إجــراء االنتخابــات يف أقــرب وقــت لاســتفادة مــن النظــام 

االنتخــايب الحــايل(

األطراف املشاركة: األحزاب السياسية فقط ـ
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ــت  ـ ــاد تصوي ــبة %60، أو اعت ــة بنس ــة املؤهل ــت األكري ــى تصوي ــاء ع ــرارات: اإلبق ــاذ الق ــة اتخ طريق

األكريــة البســيطة

العملية/املنهجية

)45 دقيقة(. 1 جمع األفكار حول السياق، ونقاط القوة والضعف، واإلسرتاتيجية 

ينقسم املشاركون إىل 4 مجموعات من األطراف املشاركة عى النحو التايل:

· املجموعة األوىل: تضّم ممثلن عن حكومة املانجو الحالية	

· املجموعة الثانية: تضّم ممثلن عن حزب األناناس )حزب املعارضة الرئيي(	

· املجموعة الثالثة: تضّم ممثلن عن حزب َسلَطة الفاكهة )ائتاف األحزاب اإلقليمية(	

· املجموعة الرابعة: تضّم ممثلن عن منظات املجتمع املدين	

يجب أن يكون لكّل مجموعة مدرّب تابع لها لتسهيل جمع األفكار.

تبدأ كّل مجموعة مبناقشــة الســياق للتأكّد من أّن الجميع يفهمون حالة فروتيســتان الفرضية املعطاة لهم.  ـ

ثّم تحّدد كّل مجموعة نقاط القّوة والضعف للطرف الذي متثّله. ـ

بنــاًء عــى تحليــل نقــاط القــّوة والضعــف واملاحظــات الرسيــة التــي تعــّدد مصالــح الطــرف املشــارك الــذي  ـ

متثّلــه املجموعــة )الرجــوع إىل الفقــرة الســابقة(، تطــرح كّل مجموعــة أفكارهــا حــول إســرتاتيجيتها ونــوع 

العمليــة األكــر إفــادة للطــرف املشــارك الــذي متثّلــه. 

)60 دقيقة(. 2 مرحلة الحوار واملفاوضات 

ينقســم املشــاركون إىل 3 مجموعــات تضــّم أطرافــاً مشــاركة عديــدة ويتناقشــون ويتفاوضــون بشــأن خارطــة 

ــول  ــاركة ح ــراف املش ــع األط ــن جمي ــاق ب ــل إىل اتف ــاش إىل التوّص ــي النق ــتوري. يرم ــاح الدس ــق لإلص طري

ــة وضــع الدســتور. ــق لعملي خارطــة طري

)30 دقيقة(. 3 العرض 

تعرض كّل مجموعة عى اآلخرين خارطة الطريق التي حّددتها واتّفقت عليها.

)15 دقيقة(. 4 آراء املدّربن 
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 الفصل الّثالث 

السلطة التأسيسية
عاصم خليل

املوضوع

يتناول هذا الفصل موضوع السلطة التأسيسية، أي السلطة املسؤولة عن وضع دستور جديد أو تعديل دستور قائم.

املقّدمة

يفرتض الدستور مسبًقا سلطة تأسيسية، ومن هذا املنطلق، تساعد السلطة التأسيسية يف ترير ورشعنة الدستور وسلطته.

لكن، يجب تفادي ثاث مغالطات غالبًا ما ترافق أي نقاش يف القانون الدستوري عن السلطة التأسيسية: 

ــا موجــودة بشــكل  ــا تســبق الدســتور أو أنه ــي أنه ــذا ال يعن ــا مســبًقا، فه ــون الســلطة التأسيســية افرتاًض أواًل، ك

مســتقل عنــه. فنحــن نعــرف عــن الســلطة التأسيســية بفضــل الدســتور، الــذي يُفــرتض أنــه ناتــج مــن عمــل ســلطة 

تأسيســية أو مــن عمليــة ســّن دســتور جديــد.

ثانيًــا، الســلطة التأسيســية ليســت “شــخًصا” أو “فاعــًا” حقيقيًــا ميكــن للمــرء أن يضفــي عليــه طابًعــا فرديـًـا أو أن 

ــا. “نحــن الشــعب...” هــي عبــارة صوريّــة، وإن كانــت رضوريــة. كــا تســاعد الســلطة التأسيســية  يتعقبــه تاريخيً

يف ربــط الدســتور بالكيــان الســيايس الــذي تعتــزم أو تدعــي متثيلــه.

ــا، العاقــة شــبه التبعيــة بــن الســلطة التأسيســية والدســتور ليســت مســألة ميكــن تتبعهــا عــر التاريــخ؛ ألن  ثالثً

ــا. مــن املســتحيل إًذا تحديــد الســلطة  ــا، بــل اســتنتاًجا منطقيًّ ســّن ســلطة تأسيســية لدســتور ليــس حدثًــا تاريخيً

ــة  ــراءة تاريخي ــا ق ــد، إال إذا كان املقصــود عمليً ــة وضــع دســتور جدي ــا بعملي ــا تاريخيً التأسيســية مســبًقا وربطه

الحقــة مــن خــال إعــادة تركيــب القصــة وربــط الســلطة التأسيســية بالدســتور.
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ــع رســمي  ــد الدســتور بطاب ــم اســتخدامه لتزوي ــا يت ــا مجديً ــر الســلطة التأسيســية مفهوًم كافــرتاض مســبق، تُعت

ــا مــا يحتــاج إليــه، إذ إنّــه، يف الظّــروف العاديــة، تتكــون الحكومــة مــن مارســة عاديــة للســلطات  واســتثنايئ غالبً

ــة. ــة والقضائي ــة والتنفيذي املؤّسســة، أي الســلطات الترشيعي

“الســلطة التأسيســية” هــي أيًضــا نظريــة حــول الدســاتري الدميقراطيــة - حيــث تربــط الدميقراطيــة بــن القوانــن 

بشــكل خــاص، والحكومــة بشــكل عــام، بالشــعب. هكــذا، أصبحــت عبــارة “نحــن الشــعب” رضوريــة يف الدســاتري 

الحديثــة؛ وتســاعد يف وضــع الدســتور، وُمعــّده املفــرتض أي الشــعب.

بالتــايل، فــإن الســلطة التأسيســية ليســت بنظريــة حــول التغيــري والثــورة، بــل حــول االســتقرار والدســتور، وهــي 

متّكــن الحكومــة مــن اكتســاب الرشعيــة الازمــة للحكــم بصــورة رســمية - وليــس كــا قــد يســتنتج البعــض بشــكل 

خاطــئ - للســاح للمعرتضــن عــى الحكومــة باالدعــاء بشــكل رشعــي بــأن لديهــم الســلطة لتغيــري الحكومــة خــارج 

نطــاق الرتتيبــات الدســتورية املعمــول بهــا ومبــا يتعــارض معهــا.

لكــن قــد يلجــأ معارضــو الحكومــة إىل تغيريهــا عــن طريــق القــوة – إمــا عــن طريــق انقــاب أو عــن طريــق ثــورة. 

وإن مل يفلحــوا يف ذلــك، يعاقبهــم الدســتور الــذي حاولــوا تغيــريه. لكــن إذا نجحــوا، تلجــأ الحكومــة الجديــدة إىل 

الســلطة التأسيســية مــن جديــد، باعتبــار هــذه الســلطة افرتاًضــا مســبًقا ونظريــة، بحيــث متكنهــم تلــك النظريــة 

مــن تريــر الدســتور الجديــد وإضفــاء الصفــة الرشعيــة واملعياريــة عليــه، يف الوقــت الــذي يكــون الدســتور هــو 

نتيجــة األمــر الواقــع؛ ســواء كان انقابًــا ناجًحــا أم ثــورة ناجحــة.

األهداف

· إدراك طريقة تطّور نظرية السلطة التأسيسية، بعد الثورتن الفرنسية واألمريكية يف القرن الثامن عرش	

· تخصيص العاقة بن السلطة التأسيسية والدساتري الحديثة	

· إدراك التناقض الذي تجسده عبارة “نحن الشعب...” يف معظم الدساتري الحديثة	

· ــة 	 التمكــن مــن التمييــز بــن الســلطة التأسيســية املنشــئة )Framing Power( والســلطة التأسيســية املعِدل

)Amending Power(

· التمكن من التمييز بن السلطة التأسيسية والسلطات املنَشأة	

· تخصيص دور الجهات الدولية الفاعلة يف وضع الدستور	

· التمييز بن الدستور والدسرتة	

· مناقشة ما إذا كانت السلطة التأسيسية متنح الحق يف الثورة	
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املواضيع التي سيشملها النقاش

· الدساتري الحديثة والسلطة التأسيسية	

· “نحن الشعب”	

· السلطة التأسيسية املنشئة والسلطات املنَشأة	

· تدويل السلطة التأسيسية	

· الّدسرتة	

· السلطة التأسيسية والثورة	

· السلطة التأسيسية والدولة	

الدساتري الحديثة والسلطة التأسيسية

· تعــود الدســاتري الحديثــة إىل ثــوريت القــرن الثامــن عــرش: الثــورة الفرنســية والثــورة ااألمريكيــة. كان 	

 األمريكيــون أول َمــن مارســها، والفرنســيون أول َمــن أىت بنظريــات حولهــا، وذلــك بفضــل أعــال آبيــه ســياس 

.)Abbé Sieyès(

· تجــوز كتابــة الدســاتري يف وثيقــة واحــدة موحــدة، أو قــد تكــون عرفيــة يف طبيعتهــا، إال أن النظريــات املتعلقــة 	

بالســلطة التأسيســية رافقــت اهتاًمــا متجــدًدا بالدســاتري املكتوبة. 

· وقد استُخدمت السلطة التأسيسية كنظرية لترير التغيري الثوري للنظام وعملية وضع الدستور الجديد.	

· بحســب آبيــه ســياس، ال يفــرتض أن تكــون الســلطة التأسيســية مقيــدة بالدســتور، وهــي ال متــوت لــدى ســّن 	

دســتور جديــد ألنهــا دامئـًـا مــا تبقــى يف الخلفيــة كوحــش نائــم قــد يســتيقظ يف أي لحظــة.

· لــة. الســلطتان 	 كان مــن الــرضوري التمييــز بــن الســلطة )التأسيســية( املنشــئة والســلطة )التأسيســية( املعدِّ

لــة( مقيــدة بالدســتور الســاري، بينــا ال ينطبــق ذلــك عــى األوىل  تأسيســيتان، لكــن األخــرية )الســلطة املعدِّ

)الســلطة املنشــئة(.

· لــة مبــا إذا كان الدســتور الســابق تغــرّي كليـًـا أو جزئيًــا، 	 ال يتعلـّـق الفــرق بــن الســلطة املنشــئة والســلطة املعدِّ

ــا لألحــكام التــي ينــص عليهــا الدســتور نفســه  أو مل يتغــرّي عــى اإلطــاق، بــل مبــا إذا كان التغيــري يتــم وفًق

لــة( أو خارجــه )الســلطة املنشــئة(. )الســلطة املعدِّ
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· ــة تأسيســية 	 ــّق لجمعي ــد يح ــك الســلطة. ق ــارس لتل ــاز امل ــن الســلطة التأسيســية والجه ــز ب يجــب التميي

عــى ســبيل املثــال وضــع دســتور جديــد، فتســمح بذلــك بســن الســلطة التأسيســية. لكــن هــذا ال يعنــي أن 

الجمعيــة التأسيســية هــي الســلطة التأسيســية. يجــب متييــز الجهــاز عــن الســلطة التــي ميارســها. أيًضــا، قــد 

لــة  لــة لجهــاز مــن مجموعــة مــن األجهــزة، لكــن هــذا ال يعنــي أن الســلطة املعدِّ يتــم إعطــاء الســلطة املعدِّ

هــي نفســها األجهــزة التــي مارســت تلــك الســلطة.

· ليــس بالــرضورة أن تضــع الســلطة )التأسيســية( املنِشــئة دســتوًرا مختلًفــا كليًــا عــن الدســتور النافــذ ســابًقا. 	

مــن املمكــن تفعيــل الســلطة التأسيســية – مــن دون رضورة تغيــري أي كلمــة يف الدســتور املكتــوب املعمــول 

لــة حتــى إذا تغــري النــص الدســتوري بأكملــه - رشط أن  بــه. يف الوقــت نفســه، تجــوز مارســة الســلطة املعدِّ

يكــون التغيــري قــد اتبــع اإلجــراءات التــي كانــت ســارية يف الدســتور الســابق. 

يف عــام 2002، صــّدق الرئيــس يــارس عرفــات عــى القانــون األســايس للســلطة الفلســطينية، والــذي  	

ــام 2003، ليحــّل محــّل  ــّدل لع ــون األســايس املع ــام واحــد - بالقان ــد ع ــل - بع ــم اســتبداله بالكام ت

صيغــة عــام 2002. وقــد تــم تبّنــي القانــون األســايس لعــام 2003 وفــق اإلجــراءات املنصــوص عليهــا 

يف القانــون األســايس عينــه )مبوافقــة ثلثــي أعضــاء املجلــس الترشيعــي الفلســطيني(. نتيجــة لذلــك، 

وعــى الرغــم مــن أن القانــون األســايس لعــام 2003 هــو دســتور جديــد بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى 

ــة  ل )وإن وجــدت أوجــه تشــابه يف معظــم املــواد(، فهــو نتيجــة تفعيــل الســلطة )التأسيســية( املعدِّ

وليــس الســلطة )التأسيســية( املنشــئة.

يف فرنســا، لجــأ الرئيــس ديغــول إىل االســتفتاء لتعديــل الدســتور الفرنــي، بحيــث أصبح انتخــاب الرئيس  	

مبــارشة مــن الّشــعب ومل يلتــزم بإجــراءات تعديــل الّدســتور املنصــوص عليهــا يف الدســتور الفرنــي. ال 

شــك يف أّن هــذا التعديــل للدســتور عــن طريــق االســتفتاء هــو يف الواقــع تفعيــل للّســلطة )التأسيســية( 

لــة، عــى الرغــم مــن أن أنـّـه عــّدل مــادة واحــدة فقــط مــن الّدســتور. املنشــئة وليــس للّســلطة املعدِّ

· مبــا أن الســلطة املعِدلــة - بطبيعتهــا - تعتمــد عــى اإلجــراءات والقواعــد املنصــوص عليهــا يف النص الدســتوري، 	

فمــن املمكــن أن تكــون هــذه الســلطة محــدودة بشــكل مؤقــت أو دائــم عــى النحــو التــايل: )1( توقيــت 

ــة مــن الزمــن بعــد ترشيعــه األول.  تعديــل الدســتور - قــد يحظــر الدســتور أي تغيــري يف نصــه لفــرتة معين

ــات  ــن إمكاني ــتور بعــض األحــكام م ــي الدس ــد يحم ــل محظــوًرا - ق ــوى التعدي ــون بعــض محت ــد يك )2( ق

التعديــل. )3( غالبًــا مــا تختلــف إجــراءات تعديــل الدســتور عــن إجــراءات تعديــل القوانــن العاديــة )القوانــن 

ــق  ــًدا عــن طري ــة محــددة؛ أو تأكي ــت أغلبي ــال تصوي ــب الدســتور عــى ســبيل املث ــد يتطل ــة(، وق الترشيعي

اســتفتاء، ومــا إىل ذلــك. يف مــا يــي بعــض األمثلــة1:

املــادة 79، أملانيــا )1949(: “)3( ال تُقبــل أي تعديــات عــى هــذا القانــون األســايس تؤثــر يف تقســيم  	

االتحــاد إىل واليــات، أو يف املشــاركة املبدئيــة يف عمليــة الترشيــع، أو يف املبــادئ الــواردة يف املــادة 1 

واملــادة 20”.
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ــة  	 ــام الوصاي ــدة قي ــتور م ــى الدس ــل ع ــال أي تعدي ــادة 126، األردن )1952(: “)2( ال يجــوز إدخ امل

ــه”. ــك ووراثت بشــأن حقــوق املل

ــل أي  	 ــون يســعى إىل تعدي ــر مــرشوع قان ــان متري ــادة 5، ســنغافورة )1965(: “)2( ال يجــوز للرمل امل

حكــم يف هــذا الدســتور مــا مل يكــن املــرشوع مصادقـًـا بالقراءتــن الثانيــة والثالثــة بأغلبيــة ال تقــل عــن 

ثلثــي العــدد اإلجــايل ألعضــاء الرملــان املنتخبــن واملشــار إليهــم يف املــادة 39 )1( )أ(.”

ــان، يجــوز ألي عضــو  	 ــة للرمل ــر الدامئ ــتور واألوام ــذا الدس ــاة أحــكام ه ــع مراع ــادة 59 “)1( م امل

تقديــم مــرشوع قانــون أو اقــرتاح لتتــم مناقشــته يف الرملــان أو تقديــم عريضــة للرملــان للمناقشــة 

ــًا مــا  ــون أو حكــم يدخــل تعدي ــا لألوامــر الدامئــة للرملــان. )2( مــرشوع قان والتــرف فيهــا وفًق

)مبــارشة أو غــري مبــارشة(. ”

§ °1. الرازيل )1988(: “ال يجوز تعديل الدستور خال تدخل اتحادي أو حالة دفاع أو حالة حصار”. 	

ــن اإلســامي،  	 ــة بالدي ــة األحــكام املتعلق ــاول املراجع ــن أن تتن ــرب )2011(: “ال ميك ــادة 175، املغ امل

وبالنظــام امللــيك للدولــة، وباالختيــار الدميقراطــي لألمــة، وباملكتســبات يف مجــال الحريــات والحقــوق 

األساســية املنصــوص عليهــا يف هــذا الدســتور”.

· مبعــزل عــن الثورتــن األمريكيــة والفرنســية، هنــاك موجــات أخــرى مــن الدســرتة يجــب مراعاتهــا. )1( بعــد 	

الحــرب العامليــة الثانيــة والفظائــع التــي ارتكبتهــا األنظمــة الشــمولية، ظهــرت موجــة جديــدة مــن الدســرتة، 

ــا  ــت اهتاًم ــدة أول ــان( دســاتري جدي ــا والياب ــا وإيطالي ــي خــرست الحــرب )يف أملاني ــدول الت إذ اعتمــدت ال

ــا  ــتقلة حديثً ــدول املس ــرت ال ــوفييتي، ع ــاد الس ــار االتح ــد انهي ــه. )2( بع ــان وكرامت ــوق اإلنس ــا لحق خاًص

عــن اهتامهــا بالدســاتري الليراليــة املكتوبــة. )3( وأخــريًا، يف أعقــاب مــا يســمى بـــ “الربيــع العــريب”، ظهــر 

اهتــام ماثــل واضــح بالدســرتة وبوضــع دســاتري جديــدة. عــى مــدار املناقشــات التــي رافقــت تلــك املوجات 

ــة  ــام بالســلطة التأسيســية كنظري الدســتورية، عــاد االهتــام مبوضــوع الســلطة التأسيســية. يتجــّدد االهت

وكمحــرك للتغيــري يف كل موجــة دســتورية جديــدة.

“نحن الشعب”

· ــط 	 ــدف رب ــك به ــة، وذل ــارة “نحــن الشــعب” يف دســاتريها املكتوب ــة عب تســتخدم معظــم الدســاتري الحديث

ــذي يتــم تصــوره وليــس الحقيقــي بالــرضورة. ــا ذاك ال الدســتور بـــ “مؤلفــه” – طبًع

1  تجدر اإلشارة إىل أّن ترجمة األحكام الدستورية لدول محّددة مذكورة يف النّص مأخوذة من النّص األصي املُعتمد لكّل دولة.
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ديباجــة، اليابــان )1946(: “نحــن، الشــعب اليابــاين، نتعهــد برشفنــا الوطنــي بــأن ننجــز هــذه املثــل  	

والغايــات العليــا، بــكل مــا أوتينــا مــن مــوارد.” 

ديباجــة، أملانيــا )1949(: “... إن الشــعب األملــاين، خــال مارســته لســلطته التأسيســية، قــد أقــر هــذا  	

ــايل  ــا. وبالت ــة أملاني ــام وحــدة وحري ــان ... إمت ــّر األمل ــر حــر ملصريهــم أق ــون األســايس. ويف تقري القان

ينطبــق هــذا القانــون األســايس عــى الشــعب األملــاين بأكملــه”.

ديباجــة، األرجنتــن )1994(: “نحــن، ممثّــي شــعب أمــة األرجنتــن، املجتمعــن يف املجلــس  	

ــع  ــر ونض ــم ونق ــس... نرس ــذا املجل ــكل ه ــي تش ــم الت ــاب األقالي ــإرادة وانتخ ــام ب ــتوري الع الدس

ــن”. ــة األرجنت ــتور ألم ــذا الدس ه

ــة  	 ــة الوطني ــن يف الجمعي ــي، املجتمع ــعب الرازي ــي الش ــن، ممثّ ــل )1998(: “نح ــة، الرازي ديباج

ــة...” ــة دميقراطي ــيس دول ــية، لتأس التأسيس

· ــي 	 ــح “الشــعب” عــى أّن الســلطة التأسيســية تكمــن يف الشــعب. لكــن هــذا ال يعن ــدّل اســتخدام مصطل ي

ــن ميــارس الســلطة التأسيســية مبــارشة، إذ بإمــكان الجمعيــة التأسيســية أو  أن “الشــعب” هــو يف الواقــع َم

ــة أن متــارس هــذه الســلطة التأسيســية. ــة األخــرى املخول الرملــان نفســه أو أجهــزة الدول

· ــيادة 	 ــور الس ــة تص ــن صعوب ــم م ــى الرغ ــيادة. وع ــية والس ــلطة التأسيس ــن الس ــز ب ــم التميي ــن امله م

والســلطة التأسيســية يف كيانــات مختلفــة غالبًــا - إحداهــا بيَــد “امللــك يف الرملــان” )الســيادة( واألخــرى 

ــا  ــية ارتباطً ــلطة التأسيس ــط الس ــا ترتب ــا م ــال، غالبً ــبيل املث ــى س ــية(، ع ــلطة التأسيس ــعب )الس يف الش

ــا بصاحــب الســيادة؛ والســلطة التأسيســية هــي أشــبه بالوجــه الداخــي لصاحــب الســيادة؛ أو  جوهريً

ــري الداخــي عــن الســيادة. التعب

· غالبًا ما تستخدم الدساتري عبارة السيادة كمرادف للسلطة التأسيسية أو سلطة تقرير النظام السيايس.	

ــدا )1937(: “تؤكــد األمــة اإليرلنديــة مبوجــب هــذا الدســتور حقهــا الثابــت والســيد  	 املــادة 1، إيرلن

ــر  ــرى وتطوي ــدول األخ ــع ال ــا م ــد عاقاته ــا وتحدي ــكل حكمه ــار ش ــرف يف اختي ــل للت ــري القاب وغ

ــا”. ــا وتقاليده ــا لقدراته ــة وفًق ــة والثقافي ــية واالقتصادي ــا السياس حياته

املادة 1، إيطاليا )1947(: “السيادة ملك الشعب الذي ميارسها وفًقا لصيغة الدستور وضمن حدوده”. 	

ــه  	 د من ــتمَّ ــذي تُس ــي ال ــا يف الشــعب الكولومب ــا )1991(: “تكمــن الســيادة حريً ــادة 3، كولومبي امل

ــك  ــه، وذل ــال ممثلي ــن خ ــارش أو م ــكل مب ــيادة بش ــذه الس ــعب ه ــارس الش ــة. مي ــلطات العام الس

ــتور”. ــواردة يف الدس ــدود ال ــن الح ضم

املادة 7، الجزائر )1996(: “السلطة التأسيسية ملك الشعب”. 	
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املادة 5، أوكرانيا )1996(: “السيادة للشعب الذي يعد املصدر الوحيد للسلطة يف أوكرانيا”. 	

املــادة 5، العــراق )2005(: “الشــعب مصــدر الســلطات ورشعيتهــا، ميارســها باالقــرتاع الــرسي العــام  	

املبــارش وعــر مؤسســاته الدســتورية .

ــارشة  	 ــري مب ــة غ ــتفتاء، وبصف ــارشة باالس ــها مب ــة، متارس ــيادة لألم ــرب )2011(: “الس ــادة 2، املغ امل

ــا”. ــطة ممثليه بواس

الديباجة، مر )2014(: “نحن الشعب املري، السيد ىف الوطن السيد”. 	

ــطة  	 ــها بواس ــلطات، ميارس ــدر الس ــيادة ومص ــب الس ــو صاح ــعب ه ــس )2014(: “الش ــادة 3، تون امل

ــتفتاء”. ــر االس ــن أو ع ــه املنتخب ممثلي

· يف هــذا اإلطــار، مــن املهــم التمييــز بــن الســيادة الشــعبية وســيادة األّمــة والســيادة الرملانيــة والســيادة يف 	

الدولــة، وكيــف يرتبــط كل مــن هــذه الســيادات بالســلطة التأسيســية )للمزيــد مــن املعلومــات، راجــع فصــل 

“فصــل الســلطات”(.

· هنــاك عــدة طــرق لتحديــد صاحــب الســيادة. لكــّن املؤكــد هــو أن الســلطة التأسيســية هــي ســلطة يتمتــع 	

بهــا صاحــب الســيادة بحكــم تعريفــه. يف حالــة الســيادة الشــعبية، يتمتــع الشــعب بحكــم تعريفــه بهــذه 

الســلطة التأسيســية املــرح لــه قانونًــا مبارســتها إمــا بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش. 

· ــي أن 	 ــذا يعن ــمها. وه ــية، وإن مل تس ــلطة التأسيس ــة إىل الس ــاتري املكتوب ــعب” يف الدس ــة “الش ــري لفظ تش

ــتور. ــايل للدس ــي أو الخي ــف الحقيق ــو املؤل ــعب” ه “الش

· ــاص، 	 ــكل خ ــتور بش ــار الدس ــارج إط ــل خ ــّول العم ــعب مخ ــتور أن الش ــعب للدس ــف الش ــي تألي ال يعن

ــام. ــكل ع ــون بش والقان

· مــن املحتمــل أن تســتخدم املحكمــة اإلشــارة إىل الشــعب كمؤلــف للدســتور ومصــدر للســلطة بهــدف إضفــاء 	

رشعيــة بأثــر رجعــي عــى االنقــاب أو الثــورة الناجحــة.

· عديدة هي الدساتري التي تعتر الشعب مصدر السلطة:	

املــادة 6، إيرلنــدا )1937(: “إن ســلطات الحكومــة الترشيعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة كافــة مســتمدة  	

مبشــيئة اللــه مــن الشــعب املخــول تعيــن حــكام الدولــة، ويف نهايــة املطــاف، البــت يف جميــع مســائل 

السياســة الوطنيــة وفًقــا ملتطلبــات املصلحــة العامــة.

املادة 25، األردن )1952(: “)1( األمة مصدر السلطات”. 	

املادة 2، الصن )1982(: “إن سلطات جمهورية الصن الشعبية كافة يف يَد الشعب”. 	

املادة 6، الجزائر )1996(: “الّشعب مصدر كّل سلطة. الّسيادة الوطنيّة ملك للّشعب وحده”. 	
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ــها  	 ــا، ميارس ــلطات ورشعيته ــون، والشــعب مصــدر الس املــادة 5، العــراق )2005(: “الســيادة للقان

ــتورية” . ــاته الدس ــر مؤسس ــارش وع ــام املب ــرسي الع ــرتاع ال باالق

املادة 4، مر )2014(: “السيادة للشعب وحده، ميارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات”. 	

ــطة  	 ــها بواس ــلطات، ميارس ــدر الس ــيادة ومص ــب الس ــو صاح ــعب ه ــس )2014(: “الش ــادة 3، تون امل

ــتفتاء”. ــر االس ــن أو ع ــه املنتخب ممثلي

السلطة التأسيسية والسلطات املنَشأة  

· هنــاك فــرق مهــم بن الســلطة التأسيســية والســلطات املنَشــأة؛ أي الســلطة الترشيعيــة والتنفيذيــة والقضائية، 	

وهــو فــرق يجــب أخــذه يف االعتبار.

· فيــا تســتمد الســلطات املنَشــأة ســلطتها مــن الدســتور، تشــكل الســلطة التأسيســية بحكــم تعريفهــا أصــل 	

ســلطة الدســتور نفســه.

· نتيجــة لذلــك، ويف حــن أن أفعــال الســلطات املنَشــأة قــد تخضــع لتدقيــق املحاكــم، وال ســيا تلــك الدســتورية 	

ــال  ــن ألع ــة(، ال ميك ــال الحكوم ــن أع ــا م ــن وغريه ــتورية القوان ــة دس ــن مراجع ــؤولة ع ــة املس )أو الهيئ

الســلطة املنِشــئة )التأسيســية(، بحكــم تعريفهــا، أن تخضــع لهــذا التدقيــق.

· ــة 	 ــلطة الترشيعي ــل الس ــة متث ــزة حكومي ــّدة أجه ــاز أو ع ــل جه ــن قب ــة م ــلطة املعِدل ــارس الس ــا مت ــا م غالبً

والتنفيذيــة والقضائيــة – وذلــك إمــا مــع تدخــل الشــعب عــن طريــق االســتفتاء أو بدونــه. لكــن نظــرًا لكونهــا 

ســلطة تأسيســية، غالبًــا مــا ال تخضــع لتدقيــق مــن املحاكــم إال لدواعــي الشــكليات واإلجــراءات التــي تســتند 

إىل رشوط التعديــات الدســتورية املنصــوص عليهــا يف النــص الدســتوري نفســه )وليــس ملحتــوى التعديــل(.

ــة  	 ــة ثاث ــتور أغلبي ــل الدس ــرشوع تعدي ــى م ــادق ع ــب أن يص ــبانيا )1978(: “يج ــادة 167، إس امل

أخــاس كل مــن مجلــس النــواب ومجلــس الشــيوخ، وإذا مل يتوصــا إىل اتفــاق بينهــا يتــم تكويــن 

لجنــة متكافئــة تضــم أعضــاًء مــن املجلســن للوصــول إىل االتفــاق املذكــور وتتقــدم اللجنــة الســالف 

ذكرهــا بنــص يصــوت عليــه مجلــس النــواب ومجلــس الشــيوخ”.

املــادة 226، مــر )2014(: “لرئيــس الجمهوريــة، أو لُخمــس أعضــاء مجلــس النــواب، طلــب تعديــل  	

مــادة أو أكــر مــن مــواد الدســتور، ويجــب أن يُذكــر ىف الطلــب املــواد املطلــوب تعديلهــا، وأســباب 

التعديــل، ويف جميــع األحــوال، يناقــش مجلــس النــواب طلــب التعديــل خــال ثاثــن يوًمــا مــن تاريــخ 

تســلمه، ويصــدر املجلــس قــراره بقبــول طلــب التعديــل كليًــا، أو جزئيًــا بأغلبيــة أعضائــه”.

املــادة 144، تونــس )2014(: “كّل مبــادرة لتعديــل الدســتور تُعــرض مــن قبــل رئيــس مجلــس نــواب  	

الشــعب عــى املحكمــة الدســتورية إلبــداء الــرأي يف كونهــا ال تتعلــق مبــا ال يجــوز تعديلــه حســبا 

هــو مقــرر بهــذا الدســتور”.
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· ــة 	 ــة املحكم ــتورية لرقاب ــات الدس ــاع التعدي ــرية بإخض ــة األخ ــدأت يف اآلون ــة ب ــم القليل ــض املحاك إال أن بع

العليــا / الدســتورية، مثــل الرازيــل، حتــى يف القضايــا املتعلقــة باملحتــوى التعديــي، معلنــة بعــض التعديــات 

الدســتورية غــري دســتورية.

جــاء التعديــل رقــم 95/2016 للدســتور الرازيــي نتيجــة ملــرشوع تعديــل دســتوري اقرتحــه رئيــس  	

الجمهوريــة ووافــق عليــه املجلــس الوطنــي الرازيــي بشــأن نظــام رضيبــي. إال أن املحكمــة الرازيليــة 

العليــا اعتــرت التعديــل غــري دســتوري.

تدويل السلطة التأسيسية

· حتـّـى اآلن، متــت معالجــة الســلطة التأسيســية مــن بــاب اإلشــارة إىل الشــعب أو األمــة أو الدولــة أو الحاكــم. 	

فــا مســألة اإلشــارة إىل تدويــل الســلطة التأسيســية؟

· غالبًــا مــا تــأيت عمليــة وضــع الدســتور يف أعقــاب أزمــة معيّنــة عانــت منهــا دولــة معــارصة – وقــد تكــون تلــك 	

األزمــة ناتجــة مــن تقســيم دولــة موحــدة أو مــن توحيــد دولــة منقســمة؛ مــن حــرب أو نــزاع داخــي؛ مــن 

انقــاب أو ثــورة - وقــد تكــون هــذه العمليــة جــزًءا مــن خطــة ســام أو عمليــة مصالحــة أو عدالــة انتقاليــة. 

أعــرب املجتمــع الــدويل بــأرسه، فضــًا عــن العديــد مــن الــدول، عــن اهتامــه وســط هــذه الظــروف بالعمليــة 

ــد  ــى الصعي ــط ع ــس فق ــق، لي ــرية للقل ــتور، أي أن الســلطة التأسيســية مســألة مث ــة( لوضــع الدس )الوطني

الوطنــي، بــل أيًضــا عــى املســتوى الــدويل.

· تجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن مســألة الرشعيــة تختلــف عــن مســألة الطابــع الدميقراطــي للدســتور. الســؤال يف 	

حالــة تدويــل الســلطة التأسيســية ليــس مــا إذا كانــت عمليــة وضــع الدســتور أو محتــواه دميقراطيــة – إذ 

ميكــن اعتــاد دســتور عــن طريــق اســتفتاء تشــارك فيــه األغلبيــة العظمــى مــن الســكان، ومــن هــذا املنطلــق 

يُعتــر “دميقراطيًــا”. املســألة هنــا مختلفــة: إنهــا مســألة غــري مســبوقة يف النظريــة الدســتورية ألنهــا مفرتضــة 

ولكــن غــري مناقشــة بالتفصيــل؛ هــل بإمــكان الســلطة التأسيســية أن تكمــن خــارج املجتمــع الســيايس املعنــي، 

ســواء يف دولــة أجنبيــة، أم يف مــا يســمى “املجتمــع الــدويل” مــع الحفــاظ يف الوقــت نفســه عــى رشعيتهــا 

كمصــدر لســلطة الدســتور الوطنــي؟ مل يتــم حــل املشــكلة بعــد، وهــي موضــوع نقــاش يســتحق التفكــري فيــه 

يف الصــف الســتبيان آراء الطــاب.

الدسرتة

· إن املقصــود بالدســرتة هــو بعــض النظريــات املعياريــة - وهــذا هــو املقصــود عنــد اســتخدام الاحقــة “يــة”؛ 	

كعندمــا يتحــدث املــرء عــن الليراليــة أو الشــيوعية أو االشــرتاكية، إلــخ.
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· تعنــي الدســرتة وضــع حــدود لســلطات الحكومــة، ال ســيا عندمــا يتعلــق األمــر بفصــل الســلطات، وســيادة 	

القانــون، وحايــة الحقــوق األساســية )راجــع فصــول “فصــل الســلطات” و”ســيادة القانــون” و”الدميقراطيــة”(.

· بعبــارة أخــرى، يف حــن أن لــدى “الســلطة التأسيســية” حريــة اختيــار الدســتور الــذي تفضلــه، غالبًــا مــا تحــدد 	

هــذه الســلطة نظريــات معياريــة حــول مــا ميكــن أو ال ميكــن اعتبــاره دســتوًرا جيــًدا.

· ترد مبادئ فصل السلطات وسيادة القانون وحاية الحقوق يف معظم النصوص الدستورية املعارصة.	

· حتى أكر الدكتاتوريات قباحة تعرتف بأهمية هذه املبادئ الثاثة، فتنشئ مؤسسات تؤيدها شكليًا.	

· ــة. لكــن عندمــا ال 	 ــذي تواجهــه هــذه األنظمــة الديكتاتوري ــادئ التحــدي األكــر ال ــر تطبيــق هــذه املب يُعت

تحــرتم هــذه األنظمــة أيًّــا مــن هــذه املبــادئ لســبب مــن األســباب، تلجــأ إىل قيــم أو مصالــح أخــرى كمــرر 

لعــدم تطبيــق هــذه املبــادئ وليــس ألنهــا ترفضهــا. عــى ســبيل املثــال، بســبب حالــة الطــوارئ، ال يُحــرتم مبــدأ 

فصــل الســلطات بشــكل كامــل؛ أو ال يتــّم احــرتام الحقــوق األساســية بســبب املصلحــة الوطنيــة، إلــخ.

· يجــب التمييــز بــن الدســرتة، والدســرتة الليراليــة، والدســرتة اإلســامية، إلــخ. وهــذا فعــًا يعتمــد عــى نــوع 	

ــى الســلطة  ــة، وع ــن جه ــة م ــى الســلطات الحكومي ــود املفروضــة ع ــة وراء القي ــة الكامن ــادئ املعياري املب

ــار دســتورها. التأسيســية مــن جهــة أخــرى يف حقهــا يف اختي

السلطة التأسيسية والثورة

· تجــدر اإلشــارة أواًل إىل أن الثــورة واالنقــاب يف ســياقنا هــذا تســميتان ملعنــى واحــد. فهــا يشــريان إىل انقطــاع 	

يف النظــام الدســتوري القائــم، وإىل تغيــري للدســتور بطــرق ال ينــص عليهــا الدســتور نفســه.

· ــا مــا يشــار إىل الســلطة التأسيســية عــى أنهــا القــوة الكامنــة وراء الثــورات، بينــا يف الواقــع الســلطة 	 غالبً

ــوري  ــر العمــل الث ــورة مــن خــال إصــدار دســتور، مــّا يُعت ــة للث ــي تضــع نهاي التأسيســية هــي القــوة الت

األخــري. كــا ذكرنــا ســابًقا، الســلطة التأسيســية هــي يف الواقــع القــوة الكامنــة وراء االســتقرار وليــس التغيــري، 

والوضــع الراهــن وليــس الثــورة عليــه.

· إّن سّن السلطة التأسيسية واعتاد دستور جديد يعني وضع حد للثورة وطريقة الحكم الثورية.	
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السلطة التأسيسية والدولة

· ــا 	 ــيادية له ــري الس ــات غ ــيادية، إال أن الكيان ــدول الس ــوى يف ال ــاتري س ــن دس ــا م ــه م ــرتض أن ــا يُف ــا م غالبً

دســاتريها أيًضــا - كالوحــدات الفيدراليــة يف الــدول االتحاديــة كالواليــات املتحــدة. كذلــك، تســتطيع 

الكيانــات غــري الســيادية مثــل الــدول تحــت االحتــال أو الوصايــة أن متتلــك دســاتريها )كالعــراق يف فــرتة 

ــت  ــي ليس ــطينية الت ــلطة الفلس ــال الس ــذه ح ــي(. ه ــداب الفرن ــت االنت ــان تح ــرييك، ولبن ــال األم االحت

ــيادة. ــتقلّة أو ذات س ــة مس دول

· لكــن عندمــا نقــول “دولــة” فهــذا ال يعنــي دولــة مســتقلّة أو ذات ســيادة فقــط؛ فهنــاك دول خاضعــة لحكــم 	

أجنبــي عــى ســبيل املثــال، يتعــذر عليهــا التمتــع بالجوانــب اإليجابيــة والســلبية مــن الذاتيــة مبوجــب القانون 

الــدويل كتوقيــع املعاهــدات واســتقبال وإرســال ممثلــن إىل دول أجنبيــة. لكــن هــذا ال يحــرم “الدولــة” مــن 

دســتور يحكــم التابعــن لواليتهــا.

ميكــن االستشــهاد مبثــال الســلطة الفلســطينية يف هــذا الســياق. الســلطة الفلســطينية ليســت دولــة،  	

وتفتقــر إىل الســيادة نتيجــة االحتــال. إن إشــارة الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة لفلســطن كدولــة 

عــام 2012 ســمحت لفلســطن باالنضــام إىل معاهــدات دوليــة مل تكــن قــادرة عــى الوصــول إليهــا 

مــن قبــل. لكــن، هــذا ال يعنــي أن فلســطن أصبحــت دولــة ذات ســيادة. القانــون األســايس للســلطة 

الفلســطينية هــو دســتور مكتــوب - لكنــه ليــس دســتوًرا لدولــة ذات ســيادة. عندمــا ناقــش املجلــس 

الترشيعــي الفلســطيني عــام 1997 فكــرة وجــود دســتور مكتــوب، فّضــل اســتخدام اســم “القانــون 

ــري  ــيادي. ويش ــع الس ــطينية للطاب ــلطة الفلس ــار الس ــرًا الفتق ــتور”، نظ ــن “الدس ــداًل م ــايس” ب األس

القانــون األســايس هــذا إىل أنــه وثيقــة مؤقتــة ستُســتبدل يف وقــت الحــق بدســتور الدولــة.
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دراسات حاالت، ومتارين، وتأدية األدوار

· يف أعقــاب اتفاقيــات أوســلو عــام 1993، ومــن دون إنهــاء االحتــال اإلرسائيــي لــألرض الفلســطينية املحتلــة، 	

تبنــت الســلطة الفلســطينية قانونـًـا أساســيًا عــام 2003 يقــوم مقــام الدســتور للفــرتة االنتقاليــة. أقــرّت منظمــة 

التحريــر الفلســطينية فكــرة الدســتور الجديــد للدولــة بعــد إعــان االســتقال يف الجزائــر مــن قبــل املجلــس 

الوطنــي الفلســطيني يف العــام 1988، وبعــد ذلــك قامــت الهيئــة الترشيعيــة املنتخبــة للســلطة الفلســطينية، 

املجلــس الترشيعــي الفلســطيني، بتبنيــه يف العــام 1997، وأقــره الرئيــس عرفــات عــام 2002 ليســتعاض عنــه 

يف مــا بعــد بقانــون أســايس معــّدل لعــام 2003 إلنشــاء منصــب رئيــس الــوزراء، ويف عــام 2005 إلدراج مبــدأ 

االنتخابــات الدوريــة كل أربــع ســنوات.

ما الذي ميكن اعتباره هنا “السلطة التأسيسية” ومصدر رشعية قانون السلطة الفلسطينية األسايس؟ 	

كيــف ميكــن لقانــون أســايس محــدود مبوجــب اتفاقيــات أوســلو واالحتــال الحــايل أن يعــّر عــن إرادة  	

الشــعب الفلســطيني الحــرة؟

عــن أي شــعب فلســطيني نتحــدث؟ شــعب الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة أم الشــعب الــذي يشــمل  	

الشــتات والاجئــن؟

· ــا إىل تغيــري الدســتور يف مــر وتونــس، مــّا أدى إىل تشــكيل 	 بعــد الربيــع العــريب، حدثــت عمليتــان هدفت

حكومــات منتخبــة دميقراطيًــا بــارشت عــى الفــور بعمليــة وضــع الدســتور، إحداهــا يف عــام 2012، أدت يف 

حالــة مــر إىل انتخابــات انتهــت بتشــكيل حكومــة مــن اإلخــوان املســلمن، الحًقــا تــم اســتثناؤها وتغيريهــا، 

علــًا أن عمليــة وضــع الدســتور يف 2012 متـّـت بطريقــة اســتئثارية لإلســامين يف حينــه، واألخــرى يف تونــس، 

ــه. إىل أي  ــة وضع ــر بالنســبة إىل عملي ــك األم ــات املجتمــع، وكذل ــع مكون ــث كان الدســتور شــامًا لجمي حي

مــدى يُعتــر الحديــث عــن الســلطة التأسيســية مامئًــا يف الحالتــن؟

· تخضــع الســلطة املعِدلــة لقيــود، تشــمل عــى ســبيل املثــال، حظــر تعديــل املــواد املتعلقــة باملَملَكيــة كــا يف 	

األردن واملغــرب، واملــادة التــي تحــدد طبيعــة الدولــة كجمهوريــة، كــا يف جمهوريــات مثــل مــر أو فرنســا. 

فهــل هــذه القيــود ماديــة أم شــكلية؟ إذا كانــت شــكلية، ميكــن تخطّيهــا مــن خــال تعديــات مزدوجــة - أواًل 

عــن طريــق إلغــاء املــواد التــي تحظــر تعديــل مــواد معينــة مــن الدســتور )عــى ســبيل املثــال تلــك التــي 

تحــدد طبيعــة الدولــة كَملكيــة أو كجمهوريــة(، ثــم تعديــل تلــك املــواد املحــددة يف تعديــل دســتوري ثــاٍن 

وإلغاؤهــا. أمــا إذا كانــت قيــوًدا ماديــة، فيجــب اعتبــار أي إجــراءات رســمية يتــم اعتادهــا لتمكــن مثــل 

هــذا التغيــري ســًنا للســلطة التأسيســية )املنِشــئة(. مــا رأيــك؟
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· تأديــة األدوار: ينقســم الطــاب إىل مجموعتــن مــن القضــاة يف محكمــة دســتورية لرياجعــوا مســودة اســتفتاء 	

لتعديــل دســتور يحتــوي عــى حكــم مخيّــب وخطــري متعلـّـق بحايــة الحقــوق والحريــات األساســية. يف حــن 

أن النــص الدســتوري ينــص عــى أن تراجــع املحكمــة الدســتورية مســودة االســتفتاء قبــل إخضاعــه للتصويــت 

ــل -  ــوى التعدي ــة ملحت ــة املحكم ــن مراجع ــق يتضم ــا إذا كان التدقي ــح م ــري الواض ــن غ ــه م ــعبي، إال أن الش

ــوق  ــة الحق ــتورية، وهــي حاي ــية للدس ــادئ األساس ــع أحــد املب ــة بوضــوح م ــارض يف هــذه الحال ــّا يتع م

ــوى  ــة محت ــة مراجع ــق للمحكم ــه ال يح ــاة أن ــن القض ــة م ــد مجموع ــن تعتق ــية. يف ح ــات األساس والحري

التعديــل الدســتوري ألن ذلــك يعتــر جــزًءا مــن دور الســلطة التأسيســية، التــي ال يجــوز أن تخضــع للمراجعــة 

الدســتورية مــن قبــل املحكمــة الدســتورية. تعتقــد املجموعــة األخــرى مــن القضــاة أنــه بإمــكان املحكمــة أن 

تنظــر يف محتــوى التعديــل الدســتوري ألن الســلطة التأسيســية )املعِدلــة( محــدودة بالدســتور نفســه الــذي 

يتبنــى مبــدأ الدســرتة، مبــا يف ذلــك حايــة الحقــوق والحريــات.

· ــذي ســاهم بحســب البعــض يف اللجــوء إىل 	 ــة الفلســطينيّة وال يف ظــل الخــاف الحــاد بــن مؤسســات الدول

العنــف )حــن قامــت حــاس بالســيطرة بالقــوة عــى مؤسســات الســلطة الفلســطينية يف قطــاع غــزة(، يدعــي 

البعــض بــأن مبــدأ “الشــعب مصــدر الســلطات” يعنــي بأنــه يجــوز للشــعب أن يتدخــل يف شــؤون الحكــم 

ــرى آخــرون أّن تدخــل الشــعب يجــب أن يكــون  ــا ي ــا ورد يف الدســتور. بين ــد مب ــدون التقي ــا كان وب كيف
مقيــًدا مبــا ورد يف الدســتور. مــا رأيــك؟ مــع رضورة التريــر.*2

ــون  ــاق القان ــن مس ــل ضم ــم خلي ــوي ود. عاص ــو ص ــود أب ــا أ. محم ــن أعده ــة متاري ــل يف كراس ــن ورد يف األص ــب كل متري ــارة * بجان ــع إش ــيتم وض 2   س

ــت. ــة بريزي ــتوري يف جامع الدس
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 الفصل الّرابع

تعديل الدستور وتفسريه – قرارات املحاكم
كزافييه فيليب

املوضوع

يتنــاول هــذا الفصــل تعديــل الدســتور وتفســريه، وميكــن اعتبارهــا طريقتــن مختلفتــن تتيحــان تطويــر معنــى 

الدســتور. عــى الرغــم مــن شــيوع فكــرة دســاتري طويلــة األمــد، يبلــغ معــّدل عمــر الدســتور حــول العــامل، وفــق 

اإلحصــاءات، 20 عاًمــا )17 عاًمــا كمعــّدل(. يتطــرّق هــذا الفصــل إىل أســاليب تعديل الدســتور وتفســريه، وعواقبها. 

املقّدمة

ــرضوري أن  ــن ال ــتوري. م ــص الدس ــّذرة يف الن ــادئ املتج ــد أو املب ــة القواع ــدر أهمي ــّم بق ــتور مه ــر الدس إّن عم

ــادئ  ــدوام مــع ســياقه املتغــرّي. مــع أّن بعــض مــواده، مثــل الديباجــة واملب ــف عــى ال “يتنّفــس” الدســتور ويتكيّ

واملؤسســات لــن تتغــرّي عــى األرجــح إاّل إذا بــرزت حاجــة إىل نظــام دســتوري جديــد، ســتُضطّر بعــض املــواّد األخــرى 

إىل مجــاراة التحديــات الجديــدة ومواجهــة مســائل دســتورية غــري متوقعــة مل تُكــن لتخطــر ببــال واضعــي الدســتور. 

بالتــايل، يشــّكل تطــّور الدســتور جــزًءا مــن الحيــاة الدســتورية الطبيعيــة. يــرشح هــذا الفصــل األســاليب املســتعملة 

ملواجهــة هــذا التحــدي.

ــا واإلبقــاء عــى نســخته  ــع تجاهــل النــّص الدســتوري كليً ــًدا األســلوب األّول الــذي يتّب تعــرف بعــض البلــدان جي

ــوى  ــاب الق ــام الســيايس وغي ــتبداد النظ ــتور بســبب اس ــّم تجاهــل الدس ــا يت ــا )عندم ــن دون احرتامه ــة م األصلي

املضــاّدة(. عندهــا، يــزداد التفــاوت بــن الدســتور والحيــاة الدســتورية واملؤسســاتية تدريجيًــا ليصــل إىل حــّد عــدم 

احــرتام النــّص األصــي عــى اإلطــاق واعتبــاره مجــرّد رمــز.
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يســتعمل األســلوب الثــاين جميــع املــوارد املمكنــة التــي مينحهــا الدســتور لتفســري مــواّده وتأويلهــا بطريقــة واتجــاه 

ــال واضعيــه األصليــن. لكــن، للســاح مبثــل هــذا التفســري، مــن الــرضوري وجــود ســلطة يتقبّلهــا  مل يخطــرا يف ب

األطــراف للقيــام باملهمــة. كُلّفــت املحاكــم الدســتورية يف األســاس بهــذا الــدور )محكمــة خاّصــة( أو محاكــم متــارس 

املراجعــة الدســتورية )محاكــم عاديــة متــارس املراجعــة الدســتورية(. لكــّن الســؤال األهــّم هنــا هــو التــايل: َمــن 

يتمتـّـع برشعيــة لتفســري الدســتور؟ وبــأّي وســائل؟ قــد تُعتــر املحاكــم الدســتورية أو محاكــم املراجعــة غــري رشعيــة 

ألّن القضــاة الدســتورين ال يكونــون منتَخبــن يف أغلــب األحيــان. 

يتضّمــن األســلوب الثالــث تعديــل الدســتور أو تغيــريه. وهــذا األســلوب يبــدو أكــر دميقراطيــة ومنطقيــة. يجــب 

تغيــري الدســتور وتطبيــق تعديــل أو اتبــاع عمليــة جديــدة لوضعــه. عــادًة، يُعتــر تعديــل الدســتور تغيــريًا جزئيـًـا – 

طفيًفــا أو ملحوظـًـا – يف النــّص الدســتوري. يف هــذه الحالــة، يجــب أن تتّبــع إجــراءات التعديــل القواعــد املنصــوص 

ــل  ــّورة إىل درجــة تجع ــدة أو متط ــل معّق ــون إجــراءات التعدي ــن، يف بعــض الحــاالت، تك ــتور. لك ــا يف الدس عليه

التعديــل مســتحيًا. يف هــذه الحالــة، وعنــد غيــاب أســلوب آخــر قابــل للتطبيــق )مثــل تفســري الدســتور(، تكــون 

الطريقــة الوحيــدة لتعديــل الدســتور تجــاوز إجــراءات التعديــل وبــدء عمليــة وضــع دســتور جديــد.

األهداف

· فهم الرشوط التي يُطبّق الدستور يف ظلّها 	

· فهم رضورة تفسري الدستور واملخاطر املحتملة	

· فهم عملية تعديل الدستور وتغيريه	

· التمّكن من التمييز بن األنواع املختلفة لعمليات اإلصاح الدستوري	

· فهم الرشوط الرضورية لعملية شفافة وعلنية لوضع الدستور	

املواضيع التي سيشملها النقاش

· تفسري الدستور	

· نهوج التفسري	

· سلطة التفسري: التوسع يف األحكام الدستورية من خال التفسري	

· تجاوز التفسري الدستوري من خال التعديل الدستوري 	
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· تعديل الدستور أو اعتاد دستور جديد	

· عملية اإلصاح الدستوري	

· املبادئ الرئيسية لعملية إصاح دستوري موثوقة	

· تصميم العملية	

· تفادي الطرق املسدودة يف املفاوضات ومعالجتها من خال آليات فعلية لحل النزاعات	

· دور الخراء والوسطاء	

تفسري الدستور

· بحســب الفهــم العــام، التفســري القانــوين هــو عمليــة مكرّســة إلعطــاء معنــى محــّدد ملــاّدة مــا، إّمــا بســبب 	

ــدالالت مختلفــة  ــح املجــال ل ــة تــرّف، مــّا يفت ــة، أو بســبب وجــود حري ــه الكفاي عــدم تحديدهــا مبــا في

معقولــة تتــاىش جميعهــا مــع املــاّدة املعنيــة.

· ــادئ 	 ــواّد الدســتور، املب ــز عــى القواعــد الدســتورية )م ــي تركّ ــة نفســها الت التفســري الدســتوري هــو العملي

الدســتورية، وأحيانـًـا ديباجــة الدســتور(. مبــا أّن الدســتور نــّص واســع النطاق ال يغــوص بالــرضورة يف التفاصيل، 

قــد مينــح التفســري الدســتوري املفرّسيــن ســلطة أوســع ليقــّرروا أي تفســري ميتثــل للنــّص األصــي أو يخالفــه. 

غالبًــا مــا يتجــادل الحقوقيّــون ويتناقشــون حــول هــذا املوضــوع الــذي يســمح للمفــرّس بــأن يوّســع مضمــون 

األحــكام الدســتورية.  

· ــة 	 ــلطة املعني ــرتض بالس ــتورية، يُف ــاّدة دس ــة م ــة عام ــق مؤسس ــرّة تطبّ ــتور. يف كّل م ــرّسو الدس ــّدد مف يتع

ــن  ــة هــا أّول َم ــة والتنفيذي ــايل، الســلطتان الترشيعي ــق املــاّدة املحــّددة. بالت ــار أفضــل طريقــة لتطبي اختي

يفــرّس الدســتور الــذي عليهــا تطبيقــه، إذ يُطلــب منهــا ذلــك. يف دســاتري عديــدة، يعهــد إىل رئيــس الدولــة 

دور حايــة الدســتور واحرتامــه، مــّا يؤكّــد أّن حــدود قــّوة التفســري قــد تكــون واســعة. عــى عكــس االنطبــاع 

ــدى القــارئ مــن العــرض املبســط أعــاه لســلطة التفســري، ليــس القضــاة وحدهــم هــم  ــذي قــد يــرتك ل ال

َمــن يفــرّسون النــّص الدســتوري. لكــن، تُعطــى الســلطة القضائيــة، وخصوًصــا املحكمــة الدســتورية يف حــال 

ُوجــدت، ســلطة تفســري الدســتور يف حــال وقــوع خــاف، وتكــون كلمتهــا فاصلــة ونهائيــة. يكمــن الفــارق يف 

أّن التفســري الدســتوري الــذي تقّدمــه املحكمــة الدســتورية نهــايئ وملــزم للســلطات العامــة األخــرى. ليســت 

ــا األهــّم هــو املفعــول اإللزامــي لقــرارات  ســلطة التفســري املمنوحــة للمحاكــم بحــّد ذاتهــا هــي األهــّم، إمّن

املحاكــم التــي تفــرّس الدســتور. 
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· يجــب أاّل يُعتــر تفســري األحــكام الدســتورية ســلطة خاّصــة واســتثنائية. بــل طريقــة كاســيكية للتعامــل مــع 	

تطبيــق الدســتور، وعــى أّي محكمــة قانونيــة تفســري املــواد التــي ينبغــي تطبيقهــا، وعنــد الحاجــة، عليهــا 

اختيــار نــوع التفســري الــذي ســتعتمده. 

· بالتــايل، بــرزت نهــوج تفســري عديــدة تقــّدم نطاقـًـا واســًعا مــن التفســريات املحــّددة من خــال قــرارات املحكمة، 	

ــا محــّدًدا مــن الــدالالت. قــد يواجــه اســتخدام نهــج تفســري معــّن  وتوضــح ســبب إعطــاء مــاّدة معيّنــة نوًع

االنتقــادات إذا: 1( كانــت أســباب تطبيــق هــذا النهــج مبهمــة؛ 2( غــاب رابــط منطقــي كاٍف بــن املــاّدة وتفســريها.

· ــد الــرضورة لحــّل خــاف دســتوري، لكــن ال يجــوز 	 ــد، يجــب تفســري األحــكام الدســتورية عن مبختــر مفي

للمحاكــم أن تســتعمل التفســريات لفــرض آرائهــا حــول الدســتور. فاللجــوء إىل “نهــوج التفســري” ليــس خاًصــا 

بالّنزاعــات الدســتورية واملحاكــم الدســتورية. لكــن، قــد يحــّول اإلطــار الســيايس الــذي يعمــل الدســتور ضمنــه 

املحكمــة الدســتورية إىل “حكومــة قضــاة” غــري دميقراطيــة وغــري رشعيــة. لتفــادي هــذا النــوع مــن النقــد، 

ــارات  ــب متاهــات الخي ــذي تعتمــده املحاكــم لتجّن ــدة نهــج “املســائل السياســية” ال اقرتحــت محاكــم عدي

والنقاشــات السياســية. يجّســد هــذا النهــج موقــف انضبــاط ذايت مطلــق للمحكمــة الدســتورية، بحيــث ترفض 

متريــر أّي حّجــة قانونيــة قامئــة عــى حّجــة سياســية، وتفــرّق بــن املســائل الدســتورية واملســائل السياســية. 

عنــد طــرح مســائل سياســية أمــام محكمــة التخــاذ حكــم دســتوري بشــأنها، حتــى لــو كانــت هــذه املســائل 

متنّكــرة بحجــج دســتورية، تتــرّأ املحكمــة مــن ســلطتها يف مراجعــة القــرار الســيايس املطــروح.

نهوج التفسري 

· ــد، 	 ــا تــأيت ضمــن مجــال قانــوين معّق تُــدرّس “نهــوج التفســري” أو “نظريــات التفســري” بشــكل منفصــل ألنّه

وتــرشح للطــاب العمليــات التــي تســتعملها املحاكــم لتحديــد موقفهــا مــن التفســري. تتعّدد أســاليب التفســري 

الدســتوري ويختلــف تطبيقهــا بحســب موقــف املحكمــة الدســتورية يف دولــة معيّنــة. 

· لكن ميكن تلخيص أكر نهوج التفسري شيوًعا كاآليت:	

ــتوري.  	 ــّص الدس ــة الن ــرتام حرفي ــى اح ــريي ع ــلوب التفس ــذا األس ــز ه ــي: يرتك ــري الحريف/الن التفس

ــي  ــات الت ــة للكل ــة العام ــدر اإلمــكان بالدالل ــزم ق ــّص الدســتوري وتلت ــات الن ــل املحكمــة كل تحلّ

ــح أّن هــذا التفســري بســيط ومنطقــي،  ــق. صحي ــى الحكــم الدســتوري املطبّ ــد معن ــا لتحدي يتضّمنه

ــا.  ــه ال يكفــي دامئً لكّن

التفســري األصــويل: يرتكــز هــذا التفســري عــى حايــة مقصــد واضعــي الدســتور األصليــن، ويعتمــد عى  	

نوايــا واضعــي األحــكام الدســتورية. يحــرتم القضــاة املقصــد األســايس لواضعــي الدســتور، رشط وجــود 

ــّمى هــذا النهــج التفســريي  ــة وضــع الدســتور(. يُس ــدي خــال عملي ــة )نقــاش متهي أعــال تحضريي

أحيانـًـا بـ”تفســري املقصد”. 
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ــذا  	 ــذ ه ــه. يأخ ــع غرض ــاىش م ــم تت ــى الحك ــة ع ــري دالل ــذا التفس ــي ه ــريض: يضف ــري الغ التفس

التفســري يف االعتبــار هــدف الحكــم الدســتوري ويحــّدد داللتــه يف ضــوء الغــرض منــه. يتيــح التفســري 

الغــريض تجــاوز النــّص الدســتوري وقــراءة األحــكام بشــكل متقاطــع للتأكّــد مــن اســتجابتها ألهــداف 

األحــكام الدســتورية. 

ــه.  	 ــق في ــذي يُطبّ ــة الحكــم الدســتوري مــن الســياق ال التفســري الحــّي: يســتمّد هــذا التفســري دالل

يحــرص هــذا األســلوب مــن التفســري عــى قــراءة أحــكام الدســتور بحســب تغــرّي املجتمــع، ووفــق 

ــح  ــتور. يتي ــي الدس ــايس لواضع ــد األس ــب املقص ــس بحس ــياق، ولي ــات وللس ــة للكل ــة الراهن الدالل

ــع الســياق الحــايل. ــا م ــل وتكييفه ــن طوي ــذ زم ــت من التفســري الحــّي اســتعال أحــكام دســتورية كُتب

ــاَرن: يلجــأ هــذا األســلوب مــن التفســري إىل القانــون واألســاليب املُقارنــة لفهــم كيفيــة  	 التفســري املُق

تفســري حكــم دســتوري غــري واضــح. يســاعد التفســري املُقــارن املحاكــم الدســتورية يف تحديــد املعنــى 

يف ضــوء تجــارب اآلخريــن، وليــس بالــرضورة مــن خــال تقليدهــم، وإمّنــا باالســتفادة مــن تجاربهــم 

والبنــاء عــى منطقهــم للتوّصــل إىل تفســريها الخــاّص.

· مثـّـة أســاليب أخــرى لتفســري الدســتور، وميكــن جمعهــا لفهــم األحــكام امللتبســة. لكــن، يجــب عــدم الخلــط 	

ــا الحاجــة إىل  ــش هن ــا. نناق ــاذ قراراته ــم الدســتورية التخ ــي تســتعملها املحاك ــاليب الت ــن التفســري واألس ب

التفســري ضمــن حــدود تفســري األحــكام الدســتورية وليــس التفســري الــذي يعتمــده القضــاة لبنــاء تعليلهــم 

ــة،  ــارق. يف هــذه املرحل ــم الف ــدئ فه ــب املبت ــا عــى الطال ــا. يصعــب أحيانً ــة م ــم قضي ــد تقدي ــوين عن القان

ــة لألحــكام الدســتورية. ــدالالت املحتمل يكفــي فهــم ال

سلطة التفسري: التوّسع يف األحكام الدستورية من خالل التفسري

· ــذه 	 ــال ه ــن خ ــاة، م ــم أّن القض ــهل فه ــتورية، إذ يس ــكام الدس ــري األح ــول تفس ــرية ح ــات كث دارت نقاش

الســلطة، قــادرون عــى تعريــف أو تســوية مــا مل تعالجــه الســلطة التأسيســية، “فالســلطة التفســريية هــي 

ســلطة ابتكاريــة”. تكــر النقاشــات الحيويــة حــول هــذه الســلطات وســلطات القضــاة. يظــّن البعــض أّن هــذه 

ــر آخــرون أّن هــذه الســلطة  ــا يعت ــات الدســتورية، بين ــى ســلطة حــّل النزاعــات أو الخاف الســلطة تتخطّ

ــق  ــدة تطبّ ــم دســتورية عدي ــذا الجــدل، تجــدر اإلشــارة إىل أّن محاك ــا له ــة يف ســلطة القضــاة. تفاديً متأصلّ

“نهــج التحّفــظ” عــى الرغــم مــن أنّهــا ال تــرتّدد يف تفســري األحــكام الدســتورية، لكّنهــا ال تصــل إىل حــّد وضــع 

األحــكام الدســتورية الناقصــة مــن خــال تفســريها لهــا، وتفّضــل إرجــاع املســألة إىل ســلطة وضــع الدســاتري. 

يجّســد شــعار شــهري هــذه الفكــرة: “يحمــل قضــاة املحكمــة الدســتورية املمحــاة وليــس القلــم”، أّي أنّهــم 

يســتطيعون إعــان عــدم دســتورية نــص ترشيعــي، لكــن ال ميكنهــم إعــادة صياغتــه. يطبّقــون املبــدأ نفســه 

عنــد وجــود ثغــرة يف الدســتور. 
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· يف الواقــع، اكتســبت بعــض املحاكــم شــهرة عامليــة مــن خــال تطبيقهــا لنهــوج تفســري الدســتور، مثــل املحاكــم 	

العليــا يف كنــدا والواليــات املتحــدة األمريكيــة، واملحكمــة الدســتورية األملانيــة. لكــن، مل يُعــد ذلــك حكــرًا عــى 

الــدول الغربيــة. فخــال العقديــن املاضيــن، طــّورت محاكــم دســتورية عديــدة مــن القــاّرات كافّــة )جنــوب 

أفريقيــا، بنــن، املغــرب، كولومبيــا، األرجنتــن، والهنــد( ســوابق قضائيــة بالغــة األهميــة، اســتناًدا إىل تفســري 

األحــكام الدســتورية، مــّا أتــاح لهــا التوّصــل إىل اجتهــادات غنيــة وأّدى إىل حســن تطبيــق الدســتور. 

تجاوز التفسري الدستوري من خالل التعديل الدستوري

· ــد املحاكــم الدســتورية. 	 ال تجــوز املبالغــة يف تقديــر الخــوف مــن التفســري الدســتوري كســلطة مضــاّدة يف يَ

ــي تجــري التفســري الدســتوري، لكــن بشــكل  ــم الت ــادت املحاك ــث مت ــة بعــض الحــاالت حي ــه مثّ ــح أنّ صحي

عــام يف الدســرتة املُقارنــة، تقتــر الحــاالت عــى بلــدان قليلــة، وميكــن تفســري وضعهــا إجــااًل مــن خــال 

ــا  ــّص األصــي للدســتور رشوطً ــب الن ــات املتحــدة لســببن أساســين: يتطلّ ــًا يف الوالي ســياقها التاريخــي )مث

لتعديــل الدســتور يصعــب تلبيتهــا اليــوم، كــا أّن التصميــم الفيــدرايل للبلــد يصّعــب االتفــاق عــى املســائل 

ــارزة  ــاالت الب ــع الح ــت جمي ــة. متّ ــدة املتّبع ــس القاع ــه لي ــود، لكّن ــر موج ــّك يف أّن الخط ــة(. ال ش الفيدرالي

لتفســريات سياســية مــن املحكمــة الدســتورية ضمــن ســياقات محــّددة. إًذا، تكمــن املســألة هنــا يف تحليــل 

هــذا الســياق بــداًل مــن اعتــاد تفســري منطقــي مرتبــط بنظريــة تفســري محــّددة.

· يقــود منطــق التفســري الهيئــات الدســتورية )ليــس فقــط القضــاة( إىل حســم كيفيــة التعامــل مــع مشــاكل غــري 	

محلولــة مــن خــال األحــكام الدســتورية. عــى الرغــم من نجــاح التفســري الدســتوري يف تيســري الحيــاة اليومية 

للدســتور عنــد ظهــور املشــاكل، تســتلزم بعــض الحــاالت تغيــري األحــكام )تغيريهــا، إضافتهــا أو إزالتها(.

· يغــرّي التعديــل الدســتوري حكــًا واحــًدا أو أحكاًمــا عديــدة يف الدســتور، وقــد تطرأ الحاجــة إىل التعديل ألســباب 	

عديــدة )تغــرّيات اجتاعيــة، تطــّور، أزمــات، حــرب...(. يجــوز أن يكــون التعديــل الدســتوري محــدود النطــاق أو 

أن يتضّمــن تعديــًا جذريـًـا يف النــص، أحيانـًـا مــن خــال تعديــل حكــم واحــد، أو تعديــات عديــدة تفصــل بينهــا 

ســنن. لكــن، األهــّم هــو أّن التعديــل الدســتوري مســألة تقنيــة لهــا عواقــب سياســية مهّمــة )أحيانـًـا(.

· تتضّمــن الدســاتري عــادة بنــود تعديليــة ترمــي إىل تغيــري األحــكام الدســتورية. لعقــود، اقتــرت هــذه األحكام 	

عــى النواحــي اإلجرائيــة )كيفيــة مبــارشة التعديــل الدســتوري(. لكــن، تضّمنــت دســاتري حديثــة )منــذ نهايــة 

الحــرب العامليــة الثانيــة؛ ويُعتــر الدســتور األملــاين خــري مثــال( بعــض القيــود عــى التعديــات الدســتورية، 

ــع  ــل م ــي تتعام ــات الدســتورية الت ــن التعدي ــة م ــا لتأمــن حاي ــة، خصوًص ــا املفّصل ــة إىل إجراءاته باإلضاف

أحــكام تجّســد قيــًا جوهريــة يف املجتمــع )حقــوق اإلنســان، النظــام الجمهــوري، املَملَكيــة...(.

· ميكــن وصــف أحــكام التعديــل الدســتوري عــى النحــو التــايل: لتفــادي عمليــة يف غايــة الســهولة لوضع الدســتور، 	

تقــّدم أحــكام دســتورية بعــض الخطــوات اإلجرائية، مثــًا للمقرتحــات، واملهــل الزمنيــة، والنصــاب أو األكريات... 
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ــة  ــن أّن املوافق ــم م ــى الرغ ــتفتاء. ع ــن دون اس ــتوري م ــل دس ــر تعدي ــاتري، يجــوز متري ــن الدس ــد م يف العدي

الشــعبية هــي املعيــار األهــّم يف البــاد، ال تتطلـّـب بعــض التعديــات الدســتورية هــذه املوافقــة عنــد اقتصارهــا 

عــى مســائل تقنيــة. لكــن، يف بعــض البلــدان، تكفــي جلســة مشــرتكة بــن مجلــي الرملــان بأغلبيــة مؤهلــة 

لتعديــل الدســتور. لذلــك، يجــب التعامــل مــع العنــارص اإلجرائيــة للتعديــات الدســتورية بحــذر. 

· ــاحقة 	 ــة س ــب أغلبي ــائل أو تتطلّ ــض املس ــتورية يف بع ــات الدس ــتورية التعدي ــكام الدس ــض األح ــر بع تحظ

)أغلبيــة مؤهلــة مــن 2/3 أو 3/4( لتمريرهــا. تقيّــد هــذه البنــود تعديــل الدســتور وتحــره يف بعــض البنــود 

التــي ميكــن تغيريهــا، وتصّعــب تعديــل بنــود أخــرى )لكــن ال يعنــي ذلــك اســتحالة تعديلهــا(.

· عنــد الحديــث عــن التعديــات، يجــب تحديــد الجهــة املكلّفــة باعتــاد التغيــريات الدســتورية. منطقيًــا، يجب 	

أن يتّبــع أي تغيــري يف الدســتور اإلجــراءات نفســها كتبّنــي دســتور. إذا كان الدســتور دســتور الشــعب، يجــب أن 

يلحــق التعديــل الدســتوري املســار نفســه ويتــّم اعتــاده مــن خــال اســتفتاء وطنــي. لكــن، عــى الرغــم مــن 

تطبيــق هــذا النمــط يف بعــض البلــدان والدســاتري، تعتــر دســاتري أخــرى أنـّـه ميكــن الشــذوذ عــن القاعــدة يف 

تبّنــي تعديــل دســتوري ألّن العمليــة التقليديــة مكلفــة وإجراءاتهــا معّقــدة )ال يتضّمــن هــذا التقريــر تحليــًا 

للكلفــة لكــن تجــدر اإلشــارة إىل أنّهــا عامــل بــارز( وينــّص عليهــا الدســتور بحــّد ذاتــه. بالتــايل، تتقبّــل بعــض 

الدســاتري تبّنــي تعديــات مــن خــال تصويــت األغلبيــة املؤهلــة يف الرملــان )وعددهــا كبــري أحيانًــا(. عمليًــا، 

يُعتــر هــذا التفكــري منطقيًــا، لكــن، إذا أيُسء اســتعاله، قــد تفــيض اإلجــراءات إىل تغيــري غــري دميقراطــي.

تعديل الدستور أو اعتامد دستور جديد 

· مــا الفــرق بــن تعديــل الدســتور وتغيــريه؟ اإلجابــة عــن هــذا الســؤال بســيطة ومعّقــدة يف آن. ينــدرج تعديــل 	

الدســتور واعتــاد دســتور جديــد تحــت خانــة التغيــريات الدســتورية، حيــث يحــّل حكــم دســتوري جديــد 

ــا، يتبــع تعديــل الدســتور وتبّنــي دســتور جديــد الطبيعــة نفســها، ويتــّم االلتــزام  محــّل حكــم ســابق. نظريً

ــداه.  ــتوري وم ــّول الدس ــاق التح ــرق يف نط ــن الف ــا، يكم ــا. عمليً ــط عينه ــرتام الضواب ــها واح ــد نفس بالقواع

ــان  ــدد اللج ــع ع ــد لرف ــري بن ــن تغي ــة ع ــائكة ومضني ــام ش ــة س ــد عملي ــد بع ــتور جدي ــي دس ــف تبّن يختل

الرملانيــة. لكــن، تقنيًــا، التغيــريان تقنيــان مبوجــب الدســتور. لذلــك، مــن الــرضوري التحــّي ببعــد نظــر عنــد 

االختيــار بــن تعديــل الدســتور أو تبّنــي دســتور جديــد.

· قليلــة الدســاتري حــول العــامل التــي اعتُمــدت يف أيّــام الســلم لتحســن نظــام دســتوري قائــم. غالبًــا مــا تنتــج 	

ــى  ــع )االطــاع ع ــري املجتم ــة لتغي ــة عاملي ــن عملي ــزًءا م ــا ج ــون تبّنيه ــياق تاريخــي، ويك ــن س ــاتري ع الدس

ــاع إجــراءات  ــا، تحــاول ســلطات وضــع الدســاتري اتّب الفصــول الســابقة حــول “اللحظــة الدســتورية”(. أحيانً

تعديــل الدســتور الســابق، لكــن حــن يســتحيل ذلــك، تعتمــد قواعــد جديــدة لوضــع نظــام دســتوري آخــر. 

ــأي  ــا الســلطة التأسيســية ب ــد فيه ــورة دســتورية”، وال تتقيّ ــا تســمية “”ث ــة أحيانً ــق عــى هــذه العملي تُطل

قواعــد، إاّل التــي تفرضهــا بنفســها. 
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عملية اإلصالح الدستوري 

· للتذكــري، الدســتور هــو مجموعــة مــن القواعــد التــي تحكــم أســلوب مارســة الحكومــة للســلطة العامــة. 	

ــب إرشــادات للدولــة أو قواعــد اللعبــة السياســية، وهــذا تعريــف أكــر شــيوًعا. يرمــي  تُعتــر الدســاتري كتيّ

الدســتور إىل تحقيــق هدفــن. أّواًل، يرســم بنيــة الدولــة، وينشــئ مؤسســاتها، ويحــّدد اختصاصاتهــا وعاقاتهــا. 

ــم  ــم حقوقه ــر منحه ــّكانها ع ــو س ــة نح ــلطة الدول ــن س ــّد م ــتور إىل الح ــدف الدس ــه، يه ــت نفس يف الوق

ــم األساســية. وحرياته

· مــع أّن الدســتور هــو القانــون األعــى ألي نظــام قانــوين، إاّل أّن هــذا القانــون األعــى يجــب أن يعكــس قــدر 	

ــذا، تعلــو أصــوات املطالبــات بتجديــد الدســتور يف  املســتطاع قيــم املجتمــع، وأســلوب حياتــه، وتوقعاتــه. ل

ــل،  ــع. بالفع ــّدم املجتم ــع تق ــار الدســتوري بشــكل أفضــل م ــف اإلط ــع لتكيي ــان يف املجتم ــن األحي ــري م كث

يجــب تعديــل الدســاتري لتائــم األزمنــة والظــروف. قــد تتّخــذ عمليــات اإلصــاح الدســتوري أشــكااًل ودرجــات 

مختلفــة بحســب الســياق.

· من وجهة نظر ُمقارَنة، ميكن تحديد نوعن مختلفن من عمليات اإلصاح الدستوري:	

تضــّم عمليــة اإلصــاح الدســتوري األكــر شــيوًعا إجــراء تعديــات طفيفــة عــى دســتور معــّن لتحديث  	

نّصــه واملحافظــة عــى متاشــيه مــع الحــارض. مثــًا، يُعتــر دســتور الرنويــج الــذي ُوضــع عــام 1814 ثــاين 

أقــدم دســتور يف العــامل وال يــزال ســاريًا حتــى اليــوم، وقــد خضــع ألكــر مــن 300 تعديــل لتكييــف 

ــي  ــدة الت ــات العدي ــذه التعدي ــت ه ــة. أرس ــرّيات االجتاعي ــع التغ ــا م ــتوري تدريجيً ــار الدس اإلط

ــا تغيــريات مؤسســاتية الحقــة. بالتــايل، بــات دســتور الرنويــج مســتحدثًا وثابتًــا يف آن. أُضيفــت تدريجيً

يهــدف النــوع الثــاين مــن اإلصــاح الدســتوري إىل تأســيس نظــام حكــم جديــد عــر بنــاء مؤسســات  	

دميقراطيــة جديــدة، وتشــارك وتقســيم الســلطات بينهــا، وتحديــد آليــات فّعالــة للمســاءلة، وتأمــن 

الحقــوق والحريــات األساســية للشــعب. خاضــت جنــوب أفريقيــا هــذه التجربــة الثوريــة مــن اإلصاح 

ــعب  ــّرر ش ــزي، ق ــري التميي ــل العن ــام الفص ــن نظ ــص م ــعينات. للتخلّ ــر التّس ــتوري يف أواخ الدس

جنــوب أفريقيــا تبّنــي دســتور جديــد بالكامــل يف عــام 1996 لبلــورة تغيــري تــاّم يف النظــام الســيايس 

وتحقيــق تقــّدم عــر بنــاء مجتمــع جديــد قائــم عــى املســاواة.

ــة  	 ــة بأهمي ــة التغيريي ــر العملي ــدوام، تُعت ــت ال ــا وثاب ــااًل عمليً ــتوري فّع ــاح الدس ــون اإلص يك يك

املضمــون وتتطلّــب مســاًرا شــامًا يعــّزز التوافــق والقبــول االجتاعــي الواســع لخلــق نظــام قضــايئ 

وقانــوين مســتدام تتقبّلــه جميــع فئــات املجتمــع. يف بلــدان عديــدة تعصــف بهــا النزاعــات الداخليــة، 

ــوار  ــة ح ــول طاول ــاس ح ــع الن ــات، وُجم ــتورية كأدوات إلدارة النزاع ــات الدس ــتُعملت اإلصاح اس

للتفــاوض بســام عــى قواعــد جديــدة للعبــة، فطــّوروا قواعــد ومارســات دميقراطيــة. يجــب أاّل تُعتــر 

عمليــة اإلصــاح الدســتوري مجــرّد تعديــل لبعــض األحــكام عــر إجــراءات رســمية، إذ إنّهــا أكــر مــن 

ذلــك. فهــي طريقــة لتحقيــق تغيــريات مؤسســاتية ملحوظــة، وملموســة، وواضحــة. يشــّكل اإلصــاح 
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ــة  ــري الفعــي لعملي ــع، يكمــن التأث الدســتوري الخطــوة األوىل تجــاه مســار أوســع وأطــول. يف الواق

ــة لإلصاحــات، وتطبيقهــا، ومارســتها. ــي األطــراف الفاعل اإلصــاح الدســتوري يف طريقــة تلّق

املبادئ الرئيسية لعملية إصالح دستوري موثوقة

· تســتوجب طبيعــة عمليــة اإلصــاح الدســتوري تطبيقهــا ضمــن إطــار محــّدد ومائــم للحــرص عــى موثوقيتهــا. 	

عــى الرغــم مــن غيــاب حلــول عامليــة ميكــن تطبيقهــا، تشــري التجــارب الســابقة إىل أّن الجمــع بــن بعــض 

املبــادئ التوجيهيــة كفيــل بإرســاء عمليــة سلســة وموثوقــة، وإنتــاج دســتور يتقبّلــه حتــى األشــخاص الذيــن 

مل يشــاركوا يف وضعــه. 

· ــا توســيع جهــود 	 ــي ميتّنه ــة الشــفافية، وشــكًا مــن أشــكال املشــاركة الشــاملة الت ــادئ التوجيهي تشــمل املب

ــة. ــة الوطني ــة واملُلكي ــة املدني الرتبي

مشــاركة شــاملة: تعتمــد الشــمولية بشــكل كبــري عــى مســتوى الشــفافية، كــا أنّهــا رضوريــة لوضــع  	

ــات  ــع فئ ــا يصعــب تأمــن مشــاركة جمي ــواًل شــعبيًا. لكــن، غالبً ــة واســعة وقب ــق رشعي دســتور يحّق

املجتمــع. وأثبــت االنتخــاب املبــارش لهيئــة دســتورية أنـّـه اآلليــة األكــر شــيوًعا للحــرص عــى املشــاركة 

الشــاملة يف وضــع الدســتور. مــن خــال هــذه اآلليــة، يحصــل األفــراد عــى ســلطة تســمية العضــو 

التأســيي الــذي يفّضلونــه ليمثّلهــم يف الهيئــة. منــذ عــام 1987، لجــأت %65 مــن مســارات صياغــة 

الدســتور إىل انتخــاب ممثلــن. لكــن، ال يضمــن انتخــاب الســّكان جمعيــة تأسيســية بشــكل مبــارش 

متثيــل جميــع الفئــات واألفــراد. يف األنظمــة الديكتاتوريــة الســابقة حيــث ُحظـّـرت املعارضة السياســية 

ــة  ــه الكفاي ــا في ــكًا مب ــون النظــام الحــزيب مهي ــن املســتبعد أن يك ــود، م ــش لعق ــت التهمي أو واجه

لتمثيــل جميــع فئــات املجتمــع فعليًــا. وســط كثافــة األحــزاب السياســية الجديــدة، قــد يصــّوت بعــض 

النــاس ألحــزاب غــري قــادرة عــى تأمــن مقعــد يف هيئــة وضــع الدســتور. لــذا، حتــى يف حــال إجــراء 

انتخــاب، قــد ال تحظــى بعــض املجموعــات بتمثيــل يف العمليــة.

شــفافية: مينــح وضــع الدســتور الشــعب فرصــة مراقبــة العمليــة ومتابعتهــا عــن قــرب. ويجــب إطاعه  	

عــى الخطــوط العريضــة للعمليــة الدســتورية وتطّوراتهــا اليوميــة. تعــّزز معرفــة القضايــا املطروحــة 

للنقــاش ومواقــف مختلــف الفاعلــن املشــاركن يف املفاوضــات منهــا ثقــة الشــعب يف عمليــة اإلصــاح 

ــا  ــى كونه ــاق ع ــب االتف ــة، يج ــة األهمي ــفافية يف غاي ــا. وألّن الش ــن رشعيته ــد م ــتوري، وتزي الدس

مبــدأ جوهريًــا قبــل البــدء بالعمليــة. تختلــف أســاليب تأمــن مســتوى مقبــول مــن الشــفافية خــال 

اإلصــاح الدســتوري. عمليًــا، ميكــن الجمــع بــن أســاليب مختلفــة. يتضّمــن الخيــار األكر شــيوًعا إنشــاء 

قواعــد إجرائيــة تنــّص عــى نــرش تقاريــر الهيئــة واجتاعاتهــا وجــدول أعالهــا وغريهــا مــن الوثائــق 

الرســمية. قــد يفيــد وضــع مثــل هــذه القواعــد للتعامــل مــع غيــاب اإلرادة السياســية للحــرص عــى 

شــفافية العمليــة يف نهايــة املطــاف. تجّســد عمليــة وضــع الدســتور يف تونــس مثــًا حديثـًـا، إذ نجحــت 
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ــاة  ــر مقاض ــات ع ــول إىل املعلوم ــيخ الوص ــدين يف ترس ــع امل ــات املجتم ــن منظ ــة م ــة فاعل مجموع

ــد مــن نــرش األصــوات، وحضــور أعضــاء املجلــس، والحصــول عــى  املجلــس الوطنــي التأســيي للتأكّ

ســّجات االجتاعــات. يف حالــة مثاليــة، ميكــن لهيئــة وضع الدســتور إنشــاء إســرتاتيجية تواصــل توعوي 

واتصــاالت يف بدايــة عمليــة وضــع الدســتور. بعــد ذلــك، تشــّكل الهيئــة لجنــة محــّددة مؤلّفــة مــن 

موظفــي اتصــاالت مكلّفــن بتطبيــق الخطـّـة. يجــب أن تتــّم االتصــاالت يف فــرتات زمنيــة منتظمــة وعر 

آليــات متعــّددة يســهل وصــول عاّمــة الشــعب إليهــا، مثــل التلفيزيــون، واإلعــام املطبــوع، واإلنرتنــت، 

ــا،  ــا كافيً وإذاعــات الراديــو. يجــب إعــارة انتبــاه خــاّص للمواطنــن الذيــن ال ميلكــون مســتوى تعليميً

ــة  ــمولية كامل ــى ش ــاً ع ــا حرص ــة جغرافيً ــق مهّمش ــون يف مناط ــن يعيش ــخاص الذي ــن، واألش واألمي

للعمليــة. يتطلّــب ذلــك تبّنــي أشــكال مــن املعلومــات والتواصــل متامئــة مــع حاجــات املجموعــات 

املهّمشــة. مثــًا، نجحــت جنــوب أفريقيــا يف اســتعال الصــور والرســوم املتحرّكــة.

ــن إجــراءات الصياغــة  	 ــح للمواطن ــعة وجهــود التواصــل التوعوي:تهــدف للتوضي ــة موّس ــة مدني تربي

واملضمــون. املعلومــات املتعلّقــة باألحــكام الرئيســية يف الدســتور قــد تســاعد النــاس يف التوّصــل إىل 

ــق  ــة، يجــب أن تنطل ــز املشــاركة العام ــة تعزي ــة وبغي ــون فّعال ــا. يك تك ــم مشــرتك حــول معناه فه

ــة الدســتور يف  ــاس عــى أهمي ــة الن ــة عــر توعي ــة الصياغ ــة عملي ــل بداي ــة قب ــة املدني ــج الرتبي برام

حايــة حقوقهــم وتجنيبهــم انتهــاكات كالتــي حصلــت يف املــايض. يف هــذه املرحلــة، مــن الــرضوري 

أيًضــا إدارة توقعــات النــاس عــر تفســري مــا يقّدمــه الدســتور، لكــن أيًضا مــا ال يقّدمــه. مثــًا، يف تونس، 

غــّذى اعتــاد دســتور جديــد توقعــات واســعة حــول خلــق فــرص عمــل وحــول التنميــة االقتصاديــة، 

أبعــد مــن نطــاق مــا ميكــن تطبيقــه.  

ــع عمليــة اإلصــاح الدســتوري مبصداقيــة ورشعيــة، يجــب أن تبقــى عمليــة  	 ُملكيــة وطنيــة: يك تتمتّ

ــات  ــد ألّن عملي ــة فاعلــن وطنيــن. يجــب التطــرّق إىل هــذا الهاجــس الجدي ــادة وُملكي ســيادية بقي

وضــع الدســتور املعــارصة يف مراحــل مــا بعــد النــزاع محفوفــة بتدّخــات متزايــدة مــن جهــات فاعلــة 

دوليــة متعــّددة. إّن هــذا االعتبــار مهــّم خصوًصــا يف البلــدان التــي متلــك مــوارد طبيعيــة قــد يكــون 

للقــوى العظمــى األجنبيــة مصلحــة فيهــا. للمحافظــة عــى خلــّو العمليــة مــن التأثــري الــذي تغذيــه 

مصالــح أجنبيــة، تســتطيع هيئــة وضــع الدســتور تقييــم حاجاتهــا وطلــب املســاعدة من جهــات دولية 

فاعلــة اســتناًدا إىل التقييــم املحــّدد. بذلــك، يقتــر التدّخــل الخارجــي عــى دعــم خارجــي حيــادي، 

وتقديــم الخــرات واملســاعدة التقنيــة، وتزويــد اآلراء املُقارنــة حــول عمليــات متنّوعــة خاضتهــا دول 

أخــرى يف تجاربهــا، ومتكــن الجهــات الفاعلــة الوطنيــة مــن اتخــاذ قراراتهــا الخاّصــة. 
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تصميم العملية  

· قبــل بــدء عمليــة اإلصــاح الدســتوري، يجــب أن يحــاول جميــع الفرقــاء املشــاركن تصميــم العمليــة ضمــن 	

إطــار زمنــي واقعــي قــدر املســتطاع، وبشــكل يســمح بالتعبــري عــن املصالــح الخاّصة لفئــات املجتمــع املختلفة 

مــن خــال آليــات تشــاورية. 

تحديــد عمليــة بســيطة وواضحــة ذات إطــار زمنــي واقعــي: قبــل االنكبــاب عــى اإلصــاح الدســتوري،  	

يجــب أن يناقــش جميــع الفرقــاء املعنيــن طريقــة تجديــد الدســتور ويتّفقــوا عليهــا. يف هــذه املرحلــة، 

ــكّل خطــوة،  ــة. ول ــن العملي ــة م ــرشح كّل خطــوة مختلف ــق ت ــد خارطــة طري ــة حاجــة إىل تحدي مثّ

ــة واملؤسســات املشــاركة.  ــات الفاعل ــدة، والجه ــة املعتم ــّدة، واألهــداف، والطريق ــد امل يجــب تحدي

ــتويات  ــدة أو مس ــات عدي ــاركة مؤسس ــع مش ــة، م ــدة وغامض ــّددة معّق ــة املح ــت العملي ــا كان كلّ

ــا  ــا م ــراض شــخصية. غالبً ــر عرضــة الســتغالها كأداة ألغ ــح أك ــرارات، تصب ــاذ الق ــن اتخ ــة م متنّوع

ــل  ــة تفّص ــق واضح ــة طري ــع خارط ــد وض ــة. عن ــر فاعليّ ــط األك ــة األبس ــارات اإلجرائي ــون الخي تك

ــة أن تتحــرّض يف  ــة املختلف ــات الفاعل ــكان الجه ــح بإم ــة، يصب ــة للعملي الخطــوات البســيطة املختلف

ــن  ــاء املشــاركن املعني ــع الفرق ــى جمي ــك، ع ــة. كذل ــا بالعملي ــيعّزز ثقته ــّا س ــت املناســب، م الوق

ــة.  ــكّل مــن خطــوات العملي تقديــم خارطــة طريــق ذات إطــار زمنــي واقعــي لصياغــة الدســتور ول

ــًا، ويــرتاوح معــّدل اإلطــار الزمنــي لعمليــة تشــاركية يف  ــا طوي يســتغرق وضــع دســتور صحيــح وقتً

وضــع الدســتور بــن ســنتن وثــاث ســنوات. يجــب إعطــاء العمليــة وقتهــا الــكايف للســاح مبشــاورات 

أو مشــاركة عاّمــة فّعالــة ولتأمــن جــّو يشــّجع النقــاش، خصوًصــا بوجــود مســائل مثــرية للجــدل عــى 

املحــّك. مــع ذلــك، مــن الــرضورّي أاّل تتخطّــى العمليــة اإلطــار املعقــول وتســتغرق وقتًــا مبالًغــا فيــه 

ألّن صياغــة الدســتور تحصــل عــادة يف أوقــات مــن عــدم اليقــن، يكــون فيهــا الضغــط الشــعبي كبــريًا 

والحاجــة ملّحــة ملــلء الفــراغ مــن خــال وضــع نظــام ســيايس وقانــوين جديــد. كــا ينبغــي أن تتمتـّـع 

املَُهــل الزمنيــة املثاليــة املتّفــق عليهــا واملحــّددة ببعــض املرونــة يف حــاالت محــّددة. بالفعــل، يجــب 

أن يـُـرتك هامــش مــن الســلطة التقديريــة لتمديــد املُهــل، يف حــال الوصــول إىل طريــق مســدود جديـًـا، 

إلتاحــة اســتعال آليــات دقيقــة لحــّل النــزاع. 

اتفــاق ُمســبق عــى املبــادئ التوجيهيــة: يف الختــام، تجــدر اإلشــارة إىل أّن توافــق الفرقــاء املشــاركن  	

ــتور  ــع الدس ــة وض ــدء بعملي ــل الب ــمية قب ــة رس ــة يف وثيق ــادئ التوجيهي ــع املب ــى جمي ــن ع املعني

قــد يكــون مفيــًدا. قــد تشــمل الوثيقــة مبــادئ متعلّقــة مبضمــون النــّص الدســتوري املســتقبي و/أو 

ــا.  ــة قانونً عمليــة وضعــه. وقــد تكــون الوثيقــة ذات قيمــة توجيهيــة معنويــة فقــط، أو قــد تكــون ُملزِم

ــن 38 نقطــة.  	 ــة دســتورية م ــاق ذي قيم ــى اتف ــية ع ــت األحــزاب السياس ــا، وقّع ــوب أفريقي يف جن

بالتــايل، متّكنــت املحكمــة الدســتورية مــن التحّقــق مــن احــرتام جميــع خطــوات العمليــة والوثيقــة 

ــق عليهــا ُمســبًقا. ــة املُتّف ــادئ التوجيهي ــة للمب النهائي
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نوع الهيئات التي ستُجري اإلصاح الدستوري 	

لجنــة إصــاح دســتوري: يف بعــض الحــاالت، يتــّم اللجــوء إىل إنشــاء لجنــة مؤلّفــة غالبًــا مــن عــدد  	

ــة بإعــداد مســوّدة الدســتور املســتقبي. بعــد ذلــك، تناقــش هيئــة  محــدود مــن الخــراء ومكلّف

أخــرى، عــادًة الرملــان املُنتخــب، املســوّدة وتتبّناهــا. يحاجــج املدافعــون عــن هــذه العمليــة أنّهــا 

ــة برسعــة. عــى الرغــم مــن  ــح الحزبي ــوازن وخــاٍل مــن املصال ــي دســتور مت ــاد بتبّن تســمح للب

طابعــه النخبــوي، ال يســتثني هــذا التصميــم املشــاورات العامــة. عــى ســبيل املثــال، كُلّفــت لجنــة 

ــاءات  ــت اللق ــام 1990، ووضع ــتور ع ــة دس ــي مبراجع ــز )Commission Reeves( يف فيج ريف

العديــدة مــع الشــعب يف أعــى أولوياتهــا قبــل عــرض النتائــج التــي توصلــت إليهــا عــى رئيــس 

ــع الســيايس  ــن الواق ــة ع ــة خــراء معزول ــا لجن ــي تضعه ــاتري الت ــون الدس ــد تك ــن، ق فيجــي. لك

ــق يفقدهــا بعدهــا الرمــزي، يف ظــّل  ــي فائ ــع تقن ــم بطاب ــد تتّس ــد معــّن، وق واالجتاعــي يف بل

غيــاب واضــح للُملكيــة وااللتــزام مــن السياســين وعاّمــة الشــعب.

ــة بشــكل  	 ــدان األفريقي ــة يف البل ــة أو حــوارات سياســية: تكــر املؤمتــرات الوطني مؤمتــرات وطني

خــاّص، وتضــّم هيئــات غــري ُمنتخبــة مؤلّفــة مــن ممثلــن تختارهــم وتعيّنهــم مجموعــات مصالــح 

مختلفــة، مبــا فيهــا األحــزاب السياســية، ومنظــات املجتمــع املــدين، ورجــال الديــن. قــد يختلــف 

حجــم املؤمتــر الوطنــي بشــكل كبــري بــن بلــد وآخــر، لكــن يضــّم عــادة عــدًدا أكــر مــن األعضــاء 

باملقارنــة مــع الجمعيــات التأسيســية املُنتخبــة. عــى الرغــم مــن أّن املؤمتــرات الوطنيــة شــاملة 

ــّدة  ــدة بســبب االكتظــاظ وم ــون هــذه الشــمولية مفي ــا تك ــادًرا م ــا، ن ــري يف تركيبته إىل حــّد كب

ــدول  ــوا بج ــادرة أن يتحّكم ــذوا املب ــن اتخ ــخاص الذي ــح لألش ــّا يتي ــًدا، م ــرية ج ــة القص الخدم

األعــال والعمليــة برّمتهــا. بالتــايل، يف معظــم الحــاالت، كانــت املؤمتــرات الوطنيــة مقيّــدة بالقيــام 

بــدور مــا قبــل املرحلــة التأسيســية يف تحديــد املبــادئ التوجيهيــة ورســم خارطــة طريــق واضحــة 

لإلصــاح الدســتوري القــادم.

ــاء  	 ــة يف إنش ــاتري الحديث ــع الدس ــيوًعا لوض ــر ش ــزة األك ــن املي ــة: تكم ــتورية ُمنتخب ــة دس جمعي

جمعيــة تأسيســية، وهــي هيئــة ُمنتخبــة وُمكلّفــة تحديــًدا بصياغــة الدســتور املســتقبي وتبّنيــه. 

تضــّم الجمعيــة الدســتورية عــادة لجانًــا موضوعاتيــة تتحّمــل كّل منهــا مســؤولية صياغــة فصــل 

ــة  ــؤّدي الجمعي ــد ت ــة. يف بعــض الحــاالت، ق ــا خــال الجلســة العاّم مــن الدســتور يُناقــش الحًق

التأسيســية دور الهيئــة الترشيعيــة العاديــة يف الوقــت نفســه، كــا الحــال مــع الجمعية التأسيســية 

الوطنيــة يف نيبــال.

· ــا 	 ــي قــد يواجهه ــات األخــرى الت ــة اإلصــاح الدســتوري: مــن التحدي ــن مفاوضــات الســام وعملي ــة ب العاق

واضعــو الدســتور هــي العاقــة بــن مفاوضــات الســام وعمليــة اإلصــاح الدســتوري، إذ تختلــف طبيعتهــا. 

ترمــي مفاوضــات الســام إىل إنهــاء نــزاع، بالتــايل، تحرّكهــا مخــاوف قصــرية األمــد، بينــا تتعلـّـق عمليــة وضــع 

ــح  ــة التقــّدم، وتحرّكهــا مخــاوف ومصال ــة بغي الدســتور بتحديــد نظــام حكــم جديــد وقواعــد جديــدة للعب
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طويلــة األمــد. يف حالــة مثاليــة، يجــب أن تتــّم عمليــة الســام قبــل وضــع الدســتور وتعالــج املخــاوف البــارزة 

وتحــّل املظــامل إلتاحــة عمليــة ســلمية وواضحــة لوضــع الدســتور تجــري يف ظلّهــا محادثــات بّناءة حول تقســيم 

الســلطة وامتاكهــا. يف حــال اســتمرار املســائل األمنيــة خــال اإلصــاح الدســتوري، قــد يلجــأ واضعــو الدســتور 

ــا. لكــن،  ــا وكمبودي ــة غــري تشــاركية لوضــع الدســتور، كــا يف أثيوبي ــم عملي ــر تصمي ــة لتري إىل هــذه الحّج

ــات  ــدة، كان اإلصــاح الدســتوري أساســيًا ملحادث ــق. يف حــاالت عدي ــان بشــكل وثي ــا، تتداخــل العمليت عمليً

الســام. للتوّســط التفــاق ســام، ميكــن لألطــراف اختيــار دســتور جديــد، لكــن غالبًــا مــا يتّفقــون عــى تصميــم 

ــة اإلصــاح  ــات الســام عملي ــد ترســم عملي ــايل، ق ــى عــى مضمــون الدســتور املســتقبي. بالت ــة وحت العملي

ــًا  ــتورية عام ــات الدس ــى اإلصاح ــاق ع ــو كان االتف ــى ل ــة. حت ــرق متنّوع ــا بطُ ــّدد إطاره ــتوري وتح الدس

ــّن التحــدي  ــاق واضعــي الدســتور املســتقبي. لك ــه هــذا االتّف ــد يوّج ــاق ســام، ق ــل إىل اتف حاســًا للتوّص

ــخاص  ــا ألش ــا قانونً ــون ملزًم ــن ليك ــري منتََخب ــخاص غ ــذه أش ــرار يتّخ ــة ق ــة رشعن ــن يف كيفي ــل يكم املحتم

منتَخبــن يف هيئــة وضــع الدســتور الحًقــا. إذا كانــت عمليــة مفاوضــات الســام شــاملة مبــا فيــه الكفايــة، قــد 

تتمتّــع برشعيــة سياســية كافيــة لتفــادي أّي نــزاع مــن هــذا النــوع. يف املقابــل، إذا كانــت األطــراف املتنازعــة 

وحدهــا املشــاركة يف مفاوضــات الســام، قــد يحــاول واضعــو الدســتور االلتفــاف عــى االتفــاق الــذي توّصــل 

إليــه مســّهلو محادثــات الســام، خصوًصــا لناحيــة مضمــون الدســتور.

تفادي الطرق املسدودة يف املفاوضات ومعالجتها من خالل آليات فعلية لحّل النزاعات

· يرتفــع احتــال نشــوب نزاعــات والوصــول إىل طريــق مســدود واختــاف آراء ومصالــح لــدى وضــع الدســتور 	

ألنّهــا عمليــة تنافســية بطبيعتهــا وتتضّمــن بُعــًدا عاطفيًــا، خصوًصــا عندمــا تكــون القضايــا املطروحــة حّساســة 

ومثــرية للجــدل. للحــرص عــى احــرتام األُطـُـر الزمنيــة املُتّفــق عليهــا، مــن الــرضوري التفكــري يف آليــات مختلفــة 

لحــّل النزاعــات ضمــن هيئــة وضــع الدســتور قبــل الوصــول إىل الطريــق املســدود. 

· ــات 	 ــّل النزاع ــن ح ــتور. ميك ــون الدس ــة أو مبضم ــائل إجرائي ــدودة مبس ــرق املس ــات والط ــق النزاع ــد تتعلّ ق

ــة، بينــا يُفّضــل اللجــوء إىل آليــات تشــاورية وغــري رســمية لتهدئــة األطــراف  اإلجرائيــة باألســاليب القضائي

املتنازعــة وتحقيــق تســوية مثــل إنشــاء لجنــة وســاطة مــن تنســيق خــراء، التــاس خيــارات بديلــة وُمرضيــة 

للطرفــن مــن الخــراء أو املجتمــع املــدين لتحقيــق التوافــق، تنظيــم حــوارات بــن األحــزاب مــن خــال زعائها 

ــث يف  ــل البح ــى تأجي ــتفتاء، أو حت ــدل الس ــرية للج ــة املث ــاع القضي ــوية، إخض ــى تس ــاوض ع ــن للتف البارزي

ــا يف املســتقبل. القضايــا املثــرية للجــدل وحلّه

دور الخرباء والوسطاء

· غالبًــا مــا تكــون خــرة واضعــي الدســتور املنتخبــن حديثًــا يف املســائل الدســتورية محــدودة، وتكــون 	

معلوماتهــم عاّمــة حــول املضمــون الــذي يريدونــه يف الدســتور. فعمليــة صياغــة الدســتور واملفاوضــات بشــأنه 
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عاليــة التقنيــة وهــي تتطلـّـب مهــارات معيّنــة تتخطـّـى االقتناعــات السياســية. بالتــايل، لرتســيخ فهمهــم لهــذه 

ــا املســاعدة والنصائــح واآلراء حــول تجــارب  املهّمــة وتحدياتهــا، يلتمــس أعضــاء هيئــة وضــع الدســتور غالبً

ــارات خــرة يف مجــاالت متنّوعــة. ميكــن أن يســاعد الخــراء واضعــي الّدســتور  ــة مــن خــراء ذوي مه ُمقارن

بأســاليب متنّوعــة:

ــر  	 ــتورية، واملخاط ــري الدس ــم واملعاي ــرض املفاهي ــر ع ــم ع ــم وقدراته ــم لديه ــتوى الفه ــن مس تحس

ــة. ــر ُمقارن ــة نظ ــن وجه ــا م ــة ونتائجه ــول املحتمل ــن الحل ــعة م ــة الواس ــات، واملجموع واملعض

ــا مــن جهــة  	 ــة ومســارها، خصوًص ــم النصائــح واالستشــارات حــول العملي ــا تقدي ميكــن للخــراء أيًض

ــة  ــا العملي ــن يف القضاي ــة والخــرة الازمت ــادًة املعرف ــون ع ــم ميلك ــات التشــاركية، ألنّه ــل اآللي تفعي

ــة وضــع الدســتور. ــة بعملي ــات املتعلّق والتحدي

يستطيع الخراء مساعدة هيئة وضع الدستور يف ترجمة مقرتحات الشعب إىل أحكام قانونية. 	

كذلــك، يســتطيع الخــراء القيــام بــدور الوســطاء يف حــال الوصــول إىل طريــق مســدود عــر تحليــل  	

القضايــا املثــرية للجــدل التــي عرقلــت العمليــة وطــرح خيــارات للتســوية عــى هيئــة وضــع الدســتور.

· ــا يســلّطون الضــوء عــى 	 ــّص بأنفســهم أو دعــم موقــف محــّدد، إمّن لكــن ال يهــدف الخــراء إىل صياغــة الن

ترتيبــات موجــودة أصــًا ويقرتحــون بعــض الحلــول املرتابطــة التــي تناقشــها هيئــة وضــع الدســتور بعــد ذلــك 

وتكيّفهــا مــع الحاجــات املحــّددة للســياق الراهــن. مبعنــى آخــر، ميكــن للخــراء مســاعدة واضعــي الدســتور، 

لكــن يجــب أاّل نتوقّــع منهــم قيــادة العمليــة، إذ إنّهــا سياســية أكــر مــّا هــي تقنيــة.
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مترين – تفسري الدستور

ــال،  ــة مــن نســج الخي ــد فرويتســتان )ماحظــة: مبــا أّن هــذه الحال ــد رشعــي للحقــوق يف بل ــة محــاكاة: تقيي لعب

ــة( ــري األســاء املســتعملة بســهولة بحســب ســياق الحال ميكــن تغي

الخلفية . 1

بعــد عــرشة أعــوام مــن النــزاع الداخــي املســلّح، خاضــت جمهوريــة فرويتســتان عمليــة ســام أفضــت إىل صياغــة 

ــه الرئيــس مبــارشة مــن الشــعب  ــا رئاســيًا يُنتخــب في ــد نظاًم ــد عــام 2004. أّســس الدســتور الجدي دســتور جدي

لواليــة مــن خمســة أعــوام وتكــون صاحياتــه التنفيذيــة واســعة. فــاز زعيــم النضــال املســلّح وحــزب األنانــاس نيــام 

توتابــوري باالنتخابــات الرئاســية الثاثــة األوىل يف 2004 و2009 و2014. 

يف 1 يناير/كانــون الثــاين 2019، طــرح الرئيــس مــرشوع قانــون أمــام الرملــان لتعديــل دســتور فرويتســتان املوضــوع 

عــام 2004. مــن خــال هــذا املــرشوع، طــرح الرئيــس حــذف املــاّدة 53 مــن الدســتور التــي تنــّص عــى أنــه “ال 

يجــوز انتخــاب أّي فــرد كرئيــس ألكــر مــن ثــاث واليــات”. 

بحســب اإلجــراءات التعديليــة، يســتوجب هــذا التعديــل تصويــت األكريــة مبعــّدل 2/3 يف الرملــان، يليــه تصويــت 

األكريــة البســيطة للشــعب مــن خــال اســتفتاء. وافــق برملــان فرويتســتان عــى مــرشوع التعديــل يف 20 ينايــر/

كانــون الثــاين بأكريــة ســاحقة بلغــت %78، وأعلنــت لجنــة االنتخــاب يف فرويتســتان إجــراء االســتفتاء يف 24 فرايــر/

شباط 2019. 

دعــت قيــادة حــزيّب املعارضــة الرئيســين، حــزب املانجــو وحــزب ســلَطة الفاكهــة، إىل التصويــت ضــّد مــرشوع التعديل 

يف االســتفتاء املقبــل. للحــرص عــى إيصــال أصواتهــم ومحاولــة إقنــاع املواطنــن اآلخريــن بالتصويــت ضــّد مــرشوع 

التعديــل، نظـّـم الحزبــان حملــة “ال” )حملــة رفــض( يف كامــل البلــد. يف إطــار هــذه الحملــة، يخطـّـط حزبــا املعارضــة 

لتظاهــرة ســلمية يف جميــع أنحــاء البــاد يف الشــوارع الرئيســية يف أكــر 10 مــدن يومي األحــد يف 10 و17 فراير/شــباط.

قّدم ائتاف األحزاب املعارِضة طلب إذن للحكومة يف 25 يناير/كانون الثاين لتنظيم تظاهرة سلمية عى النحو اآليت:

تنظيم موجتن من التظاهرات يومي األحد 10 و17 فراير/شباط  ـ

يف أكر 10 مدن يف البلد ـ

 التظاهر يف وسط املدينة، يف الشوارع الرئيسية لهذه املدن العرش ـ

التظاهر يف منتصف النهار )من 11 صباًحا حتى 4 من بعد الظهر(، عندما يكون معظم الناس خارًجا ـ

استعال اليافطات مع شعارات ومكّرات الصوت لرشح أسباب االعرتاض عى التعديل.  ـ

يف 27 يناير/كانون الثاين، أصدرت حكومة األناناس رسالة ساح ألحزاب املعارضة بالتظاهر، لكن ضمن القيود التالية:

· تنظيم جولتن من التظاهرات يومي اإلثنن 9 و 16 فراير/شباط	

· يف أكر 10 مدن يف البلد	
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· التظاهر داخل ماعب كرة القدم يف أكر 10 مدن	

· التظاهر صباًحا فقط )من الساعة 8 حتى 11 صباًحا(	

· اســتعال اليافطــات مــع شــعارات لكــن مــن دون مكــّرات صــوت للحــرص عــى املحافظــة عــى راحــة النــاس 	

القاطنــن يف املنطقــة.

تظاهــر الناشــطون واملواطنــون املعارضــون ملــرشوع التعديــل يف الشــوارع يف 28 يناير/كانــون الثــاين لاعــرتاض عــى 

قــرار حكومــة األنانــاس لفــرض قيــود عــى حــّق األحــزاب املعارضــة يف التظاهــر ضــّد مــرشوع التعديــل. اندلعــت 

أعــال عنــف بــن قــوى األمــن واملتظاهريــن، فُقتــل ثاثــة أشــخاص وأُصيــب 12 شــخًصا.

املهّمة. 2

إليجــاد حــّل ســلمّي للنــزاع، قــّررت أحــزاب املعارضــة ومنظمــة املجتمــع املــدين املحليــة، “مرصــد الحقــوق والحريــة 

يف فرويتســتان”، اســتدعاء حكومــة األنانــاس لتمثــل أمــام الرملــان الوطنــي.

خــال جلســة مّدتهــا ســاعة ونصــف، مُتنــح الفرصــة ألحــزاب املعارضــة ومنظمــة املجتمــع املــدين املحليــة بطــرح 

أســئلة عــى ممثــي حكومــة األنانــاس والتــاس رشح مــن الــوزراء حــول قرارهــم بفــرض قيــود عــى حــّق التظاهــر 

ضــّد مــرشوع التعديــل.

اإلطار الدستوري )دستور فرويتستان لعام 2004(. 3

75. لكّل مواطن الحرية مبارسة الحقوق التالية:

التعبري عن آرائه واقتناعاته ونرشها ِبحريّة؛ ـ

التجّمع سلميًا من دون أسلحة والقيام مبسريات؛ ـ

تشكيل الجمعيات واملنظات ـ

76. ميكن أن تقيّد السلطات العامة مبوجب القانون الحقوق والحريات املذكورة يف املاّدة 75 لألسباب التالية:

أمن االتحادات؛ ـ

سيادة القانون والنظام؛ ـ

السلم والطأمنينة يف املجتمع؛  ـ

النظام العام واألخاق ـ

77. عند تقييد الحقوق والحريات املذكورة يف املاّدة 75، ينبغي ألّي سلطة عاّمة:

أ. اختيار القيود األكر تناسبًا مع الهدف املنشود؛

ب. عدم اإلرضار بفحوى الحّق.
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78. عند تفسري رشعة الحقوق، ينبغي ألّي سلطة عامة:

أ. تعزيز القيم الكامنة يف مجتمع دميقراطي ومنفتح قائم عى كرامة اإلنسان، واملساواة، والحرية؛ 

ب. مراعاة املعايري وااللتزامات الدولية املنبثقة عن القانون الدويل

79. ال تنفي رشعة الحقوق وجود أّي حقوق أو حريات أخرى يعرتف بها القانون الدويل أو يكرّسها.

تعليامت للمدّربني. 4

ينقســم املشــاركون إىل مجموعتــن )أ( و)ب(، وتضــّم كّل مجموعــة 15 مشــاركًا، وتــدور لعبتــا محــاكاة يف الوقــت 

نفســه بالتــوازي.

تنقسم املجموعتان إىل ثاث مجموعات من 5 أعضاء:

املجموعة )ب( - 15 مشاركًااملجموعة )أ( - 15 مشاركًا

)ب1-( ائتاف من أحزاب املعارضة )5()أ1-( ائتاف من أحزاب املعارضة )5(

)ب2-( حكومة األناناس )5()أ2-( حكومة األناناس )5(

“مرصــد  املحليــة  املــدين  املجتمــع  منظمــة  )أ3-( 

)5( فرويتســتان”  يف  والحريــات  الحقــوق 

)ب3-( منظمــة املجتمــع املــدين املحليــة “مرصــد 

)5( فرويتســتان”  يف  والحريــات  الحقــوق 

متثّل املجموعة 1 )أ1- وب1-( ائتاف األحزاب املعارضة، ويُطلب منها تحضري التايل:

ــا مفّصــًا عــن  خطــاب منــارصة يــرشح ســبب امتثــال طلــب اإلذن األســايس للدســتور، ويســتعرض تفســريًا منطقيً

ســبب اعتقــاد أعضــاء املجموعــة أّن القيــود التــي وضعتهــا حكومــة األنانــاس غــري متاشــية مــع الدســتور.

ثّم تُطرح مجموعة من األسئلة عى حكومة األناناس حول قرارها بتقييد حّق التظاهر ضّد مرشوع التعديل.

متثّل املجموعة 2 )أ2- وب2-( حكومة األناناس. يُطلب من ممثّي حكومة األناناس:

تحضري تعليل قانوين عن سبب اعتقاد أعضاء املجموعة أّن القيود املوضوعة تتاىش مع الدستور.

ــات  ــوق والحري ــد الحق ــة “مرص ــدين املحلي ــع امل ــة املجتم ــي منظم ــن ممثّ ــة 3 )أ3- وب3-( م ــف املجموع تتألّ

ــات  ــّدم الخــرات والتوصي ــوق اإلنســان يف فرويتســتان وتق ــاكات حق ــة انته يف فرويتســتان”. ترصــد هــذه املنظم

ــوق اإلنســان. ــة بحق ــا املتعلّق ــرارات حــول القضاي ــي الق لصانع

يُطلب من املجموعة 3:

تحضري تحليل مستقّل للقيود التي وضعتها حكومة األناناس. ـ

طــرح سلســلة مــن القيــود البديلــة التــي ميكــن لحكومــة األنانــاس وضعهــا لتقييــد حــّق املعارضــة يف التظاهــر  ـ

ضــّد مــرشوع التعديــل بشــكل قانــوين. يجــب أن تكــون القيــود املطروحــة متناســبة مــع الهــدف املنشــود، وأاّل 

تــرّض بفحــوى الحــّق، كــا يجــب أن ترتكــز عــى األســباب املذكــورة يف املــاّدة 76. 
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تعليامت للمشاركني. 5

املجموعة 1: ائتاف األحزاب املعارضة )حزبا املانجو وَسلَطة الفاكهة(

ــة  ــتدعاء حكوم ــم اس ــة(، قّررت ــلَطة الفاكه ــن حــزيب املعارضــة الرئيســين )حــزب املانجــو وحــزب َس ــن ع كممثّل

ــل. ــد حــّق التظاهــر ضــّد مــرشوع التعدي ــا بتقيي ــاس حــول قراره األنان

لهذه الجلسة الرملانية، يُطلب من املجموعة تحضري:

ــا مفّصــًا عــن  خطــاب منــارصة يــرشح ســبب امتثــال طلــب اإلذن األســايس للدســتور، ويســتعرض تفســريًا منطقيً

ســبب اعتقــاد أعضــاء املجموعــة أّن القيــود التــي وضعتهــا حكومــة األنانــاس غــري متاشــية مــع الدســتور.

ــّق التظاهــر ضــّد مــرشوع  ــد ح ــا بتقيي ــاس حــول قراره ــة األنان ــئلة عــى حكوم ــن األس ــة م ــرح مجموع ــّم تُط ث

ــل. التعدي

املجموعة 2: حكومة األناناس

كممثّلــن عــن حكومــة األنانــاس، عــى أعضــاء املجموعــة الدفــاع عــن القيــود التــي وضعوهــا عــر تحضــري تعليــل 

قانــوين عــن ســبب اعتقادهــم أّن القيــود املوضوعــة تتــاىش مــع الدســتور. عــى األعضــاء تحضــري خطــاب يعطــي 

تريــرًا قانونيًــا واضًحــا لــكّل مــن القيــود )الوقــت، التاريــخ، القيــود الجغرافيــة، املــواد املحظــورة( عــر الرجــوع إىل 

معايــري التقييــد التــي يتضّمنهــا الدســتور.

املجموعة 3: مرصد الحقوق والحريات يف فرويتستان )منظمة املجتمع املدين املحلية(

كممثلــن عــن منظمــة املجتمــع املــدين املحليــة، ُدعــي أعضــاء املجموعــة إىل جلســة برملانيــة لتقييــم القيــود التــي 

وضعتهــا حكومــة األنانــاس. 

تتألّــف املجموعــة مــن ممثلــن عــن منظمــة املجتمــع املــدين املذكــورة، وعــى أعضائهــا مراقبــة انتهــاكات حقــوق 

اإلنســان يف فرويتســتان وتقديــم خراتهــم وتوصياتهــم لصانعــي القــرارات حــول القضايــا املتعلّقــة بحقوق اإلنســان. 

يُطلب من املجموعة 3: 

تحضري تحليل مستقّل للقيود التي وضعتها حكومة األناناس.

طــرح سلســلة مــن القيــود البديلــة التــي ميكــن لحكومــة األنانــاس وضعهــا لتقييــد حــّق املعارضــة يف التظاهــر ضــّد 

مــرشوع التعديــل بشــكل قانــوين. يجــب أن تكــون القيــود املطروحــة متناســبة مــع الهــدف املنشــود، وأاّل تــرّض 

بفحــوى الحــّق، كــا يجــب أن ترتكــز عــى األســباب املذكــورة يف املــاّدة 76. 

مالحظات للمدّرب:

ــوين للحقــوق.  ــد القان ــة بالتقيي ــوم األّول بعــد عــرض املدخــات املتعلّق ــة املحــاكاة خــال الي ميكــن مارســة لعب

يكمــن الهــدف يف تطبيــق الزمــاء للمعايــري املختلفــة للتقييــد القانــوين للحقــوق عــى حالــة ملموســة خــال عــرض 

املدخــات. خــال اللعبــة، ســياحظ الزمــاء أّن التقييــد القانــوين للحقــوق هــو دامئًــا مســألة نســبية وتفســريية. 
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الرسائل الرئيسية التي يجب إيصالها خال جلسة استخاص املعلومات:

مثـّـة أربعــة عنــارص أساســية للتقييــد القانــوين للحقــوق: )1( أن تُبنــى القيــود عــى ركيــزة قانونيــة، )2( أن تُحــّدد 

أُُســس تقييــد الحقــوق بوضــوح، )3( أن تكــون القيــود رضوريــة، ومتناســبة، وغــري مــرضّة بفحــوى الحــّق، )4( أن 

يوجــد حــّل قانــوين فّعــال ضــّد قيــود غــري قانونيــة محتملــة. 

يجــب حــر أُُســس تقييــد الحقــوق يف )1( النظــام العــام، )2( األمــن القومــي، )3( الصحــة العامــة، )4( األخــاق 

العامــة، )5( حقــوق اآلخريــن.

ــا ترتبــط بتفســري معايــري القيــود  ــا عرضــة للنســبية والتفســري، كــا أنّه إّن مســألة تقييــد الحقــوق مربكــة ألنّه

ــا  ــن حايته ــح تأم ــًا، أصب ــا وتفصي ــر وضوًح ــري أك ــت املعاي ــا كان ــايل، كلّ ــة. بالت ــة معيّن ــى حال ــة ع املفروض

ــن. ــا أضم وتطبيقه

غالبًــا مــا تتعلـّـق الخافــات حــول تقييــد الحقــوق بتناســب هــذا التقييــد، ويعتمــد تفســري هــذه املســألة ومعالجتها 

عــى الحالــة املطروحــة. “ال ميكنــك قتــل جــرذ بقاذفــة صواريخ”. 

ــا بحقــوق املواطنــن وحرياتهــم. لكــّن  ــة، تعــرتف رشعــة الحقــوق دامئً يف الدســاتري الدميقراطيــة وغــري الدميقراطي

ــا مــا يفتقــد إىل آليــات تطبيــق فّعالــة، أي أّن املعايــري يف  الفــرق األســايس هــو أّن الدســتور غــري الدميقراطــي غالبً

ــك تذكــري  ــة. ميكن ــون( يف الدســاتري غــري الدميقراطي ــّص القان ــًا، كــا ين ــا )مث ــدي تكــون مبهمــة غالبً ــد التقيي البن

املشــاركن بنكتــة قدميــة اســتعملتها يف املحــور األّول: “يف االتحــاد الســوفييتي، مثـّـة حريــة تعبــري، لكــن يف الواليــات 

املتحــدة األمريكيــة، مثّــة حريــة بعــد التعبــري”.
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 الفصل الخامس

نهاية الدستور
كزافييه فيليب 

املوضوع

يتنــاول هــذا الفصــل التحــّول القــرسي للدســتور. عــى الرغــم مــن الفكــرة الشــائعة التــي يتشــاركها الطــاب، وحتــى 

 األكادمييــون يف بعــض األحيان، عن دميومة الدســتور وثباته، ال يضمن تبّني دســتور معــّن دميومته وثباته. يتطرّق هذا 

الفصل إىل أنواع األزمات التي يواجهها بلد ما والتي قد تؤّدي إىل انهيار دستوري، ويطرح الحلول املحتملة.

املقّدمة

ــّص  ــن أّي ن ــة، يتضّم ــة أو املؤقت ــة. باســتثناء الدســاتري االنتقالي ــا الخاّص ــم نهايته ــكاد الدســاتري ال تســتطيع تنظي ت

دســتوري عــادًة بنــد تعديــل، لكــّن تُعتــر هــذه األحــكام صــّام أمــان للدســتور األصــّي. ال ميلــك الدســتور “النهــايئ” 

ــن املؤسســات، مبوافقــة الشــعب،  ــة ب ــة توافقي ــري الكامــل للدســتور نتيجــة عملي ــأيت التغي ــد ي ــة محــّددة. ق نهاي

أو كحــّل ألزمــة، يف معظــم األحيــان. عندهــا، تطــرأ الحاجــة إىل إعــادة تصميــم الدســتور، وعــادة تســتغرق هــذه 

ــا. اســتناًدا إىل ســبب نشــوء األزمــة، ومــدى العنــف املوجــود، ووحــدة أو انقســام املجتمــع وعوامــل  العمليــة وقتً

أخــرى عديــدة، تجــري صياغــة دســتور جديــد خــال مرحلــة انتقاليــة. أنتجــت هــذه املعطيــات فصــًا جديــًدا يف 

القانــون الدســتوري تحــت إســم “عمليــة االنتقــال الدســتوري”. ليــس هنــاك منــوذج واحــد لكيفيــة قيــادة مرحلــة 

انتقاليــة أو تنظيمهــا. وتظهــر مقارنــة التجــارب أّن املقاربــة الســياقية تفــرض توّخــي الحــذر والتكيّــف مــع مختلــف 

األوضــاع. لكــن، مثـّـة بعــض التوجيهــات أو األمنــاط التــي ميكــن اســتخاصها مــن هــذه التجــارب. 

يرمــي هــذا الفصــل أّواًل إىل فهــم أســباب انهيــار محتمــل للدســتور. قــد تفــرّس عوامــل خارجيــة عديــدة الحاجــة إىل 

دســتور جديــد. لكــّن النهــوج الدســتورية عــادًة تعتــر تغيــري الدســتور يف إطــار دســتور قائــم غــري ممكــن مــن دون 

احــرتام رشوط التعديــل الدســتوري. عــى الرغــم مــن صّحــة هــذا الــرشط مــن الناحيــة املبدئيــة، إاّل أنـّـه ال ينطبــق 
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ــا، إذ تحصــل عمليــات صياغــة دســتورية عديــدة خــارج إطــار بنــود التعديــل الدســتوري، وهــذه حقيقــة ال  دامئً

ــا هــي  ــف. م ــل هــذا املوق ــد حصــول مث ــا عن ــي يجــب اتخاذه ــن الخطــوات الت ــى الســؤال ع ــرتاض. إًذا، يبق اف

األســاليب والطــرق التــي تنظّــم عمليــة صياغــة الدســتور خــارج إطــار اإلجــراءات التعديليــة العاديــة؟

تطــّور القانــون الدســتوري يف اتّبــاع املراحــل االنتقاليــة بشــكل جــذري منــذ منتصف التســعينيات. ســاهمت تجارب 

عديــدة يف أيّامنــا هــذه يف فهــم حــاالت مختلفــة، كــا ســاهم نــرش هــذه التجــارب، ســواء كانــت ناجحــة أم فاشــلة، 

يف إعطــاء الــدول التــي اضطـُـرّت إىل صياغــة دســتور جديــد بعــض األفــكار حــول الدرايــة يف وضــع الدســتور ونتائــج 

تبّنــي نــّص دســتوري جديــد. فليــس مــن حــّل واحــد أو نظريــة واحــدة تنطبــق عــى جميــع الحــاالت. لكــن، بــزغ 

فجــر جديــد عــى إعــادة صياغــة الدســاتري، مــن خــال االســتناد إىل تجــارب املــايض واســتمداد اإللهــام مــن تجــارب 

أخــرى إلعــادة بنــاء املســتقبل. مــن الــرضوري االطــاع عــى هــذه العنــارص لفهــم األحــداث التــي أّدت إىل اعتــاد 

دســاتري جديــدة.

األهداف

· فهم األسباب القانونية وغري القانونية الكامنة وراء وقف العمل بدستور معّن قبل اعتاد دستور جديد	

· التمييز بن الطريقة “الطبيعية” و”غري الطبيعية” إلنهاء العمل بدستور معّن )دستور مرحّي أو نهايئ(	

· التوّصل إىل وضع منطية إلنهاء العمل بالدساتري انطاقًا من أهدافها واحرتامها لعملية التعديل	

· استيعاب مفهومّي “التغيري غري الدستوري” و”الثورة الدستورية”	

· تقييــم صاحيــة التغيــري الدســتوري املــوازي لوقــف العمــل بدســتور معــّن عــى الرغــم مــن اســتمرار وجــود 	

هــذا األخــري رســميًا

املواضيع التي سيشملها النقاش

· تغيري الدستور وتعديله: ما الفرق بينها؟ 	

· تغيري سلمي أو قرسي للدستور	

· تحديات سياسية ودستورية: دور الدستور يف أزمنة النزاعات املسلّحة أو األزمات	

· تعليق الدستور وإلغاؤه: تغيري اإلطار الدستوري	

· الدساتري املؤقتة أو االنتقالية والدساتري النهائية	
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· التخلّص من املايض لتمهيد الطريق إلطار دستوري جديد: الثورة الدستورية	

· ترسيخ الدسرتة كوسيلة إلحال السام يف مجتمع منقسم	

تغيري الدستور وتعديله: ما الفرق بينهام؟

· ميكــن اعتبــار التعديــل الدســتوري تطــّوًرا طبيعيًــا ومنطقيًــا للنــّص الدســتوري. مــع أّن دســتور الدولــة يحتــّل 	

املنصــب األعــى يف الئحــة املعايــري يف هرميــة الدولــة ويجــب أن تحرتمــه جميــع املعايــري األخــرى وأاّل تناقضــه، 

ميكــن إضافــة أو حــذف بعــض األحــكام خــال حيــاة الدســتور. كــا ذكرنــا يف الفصــل الســابق حــول صياغــة 

الدســتور، يجــب أن “يتنّفــس” الدســتور، وقــد تصبــح بعــض األحــكام التــي كانــت مــّررة متاًمــا عنــد صياغتــه 

باليــة، وقــد تعرقــل حتــى حســن ســري اإلطــار الدســتوري. هــذا أمــر طبيعــي ومنطقــي، ويُحــّدد عــادة يف نــّص 

الدســتور مــن خــال إجــراءات التعديــل الدســتوري. لــذا، ميكــن اعتبــار تعديــل الدســتور عمليــة طبيعيــة يف 

إطــار دســتوري محــّدد.

· لكــن يختلــف تعديــل الدســتور عــن تغيــريه، عــى الرغــم مــن صعوبــة التفريــق بينهــا أحيانـًـا. ميكــن تعريــف 	

ــا”. يتضّمــن تغيــري  ــه “إلغــاء دســتور قائــم بالكامــل واســتبداله بدســتور جديــد كليً تغيــري الدســتور عــى أنّ

الدســتور فتــح صفحــة بيضــاء، أي إعطــاء الحريــة الكاملــة يف تغيــري كّل حكــم مــن أحــكام الدســتور الســابق. 

متلــك ســلطة وضــع الدســتور الحريــة التاّمــة عنــد تصميــم تغيــري دســتوري. ميكــن التعريــف عــن التعديــل 

الدســتوري بأنّــه “تكييــف للدســتور مــن خــال تغيــري بعــض األحــكام”. أّمــا تغيــري الدســتور، فهــو “اعتــاد 

ــّدة  ــرشح يف ع ــّص الســابق”. يصــّح هــذا ال ــود إىل الن ــود تع ــط أو قي ــن دون رواب ــد م ــّص دســتوري جدي ن

حــاالت: تعــّدل دول كثــرية دســاتريها، بينــا تتبّنــى دول أخــرى دســاتري جديــدة يف إطــار ســلمي.

· لكــن، قــد يقــّدم هــذا الــرشح فكــرة مغايــرة للواقــع، إذ مثّــة ناحيتــان أخريــان يجــب أخذهــا يف االعتبــار 	

للتمييــز بــن املفهومــن:

ــح تعديــات الدســتور إطــاًرا محــدًدا  	 ــة قــد متن ــة أو الجوهري عــى الرغــم مــن أّن القواعــد اإلجرائي

)االطــاع عــى الفصــول الســابقة(، ال ميكنهــا منــع تغيــريات ملحوظــة وبــارزة أو تعديــات متكــّررة قــد 

متلــك التأثــري نفســه تقريبًــا كتغيــري كامــل للدســتور. أحيانـًـا، تُســتعمل إجــراءات التعديــل الدســتوري 

ــن 1999  ــًا، يف إندونيســيا، ب ــري الدســتور. مث ــة لتغي ــر خطــوة تدريجي ــزاع ســيايس، وتُعت ــادي ن لتف

ونهايــات العــام 2000، ُعــّدل الدســتور مــرّات عديــدة، مــع اإلبقــاء عــى أقــّل مــن %10 مــن النــّص 

األصــي. بالتــايل، يجــب أن تُقــاس التعديــات الدســتورية باســتعال النســبة املئويــة لتقييــم طبيعتهــا.
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ــة ســلميّة: نجمــت معظــم  	 ــا نتيجــة عملي ــري الكامــل لدســتور م ــد أو التغي ــا يكــون التجدي ــادًرا م ن

الدســاتري الجديــدة خــال العقــود الثاثــة املاضيــة يف جميــع أنحــاء العــامل مــن أزمــات سياســية بــارزة. 

وبــات تغيــري الدســاتري أداة مــن بــن أدوات أخــرى لحــّل األزمــات. ويشــّكل اعتــاد دســتور جديــد 

جــزًءا مــن حــّل األزمــة ســواء كانــت األزمــة عنيفــة أم ســلميّة، وســواء وافقــت األحــزاب عــى املرحلــة 

االنتقاليــة أم اعرتضــت عليهــا. بالتــايل، مــن الخطــأ االعتقــاد أّن التغيــريات الدســتورية مجــرّد مســألة 

قانونيــة تقنيــة. عــى الرغــم مــن أّن هــذا االعتقــاد صائــب مــن الناحيــة التقنيــة، إاّل أّن عمليــة تغيــري 

ــة. يعتمــد ذلــك بشــكل كبــري عــى قــدرات الجهــات  الدســتور هــي سياســية بقــدر مــا هــي قانوني

الفاعلــة السياســية يف التوّصــل إىل اتفــاق متبــادل ومقبــول عــى دســتور جديــد. 

تغيري سلمّي أو قرسي للدستور

· ينتــج تغيــري الدســتور، أي تبّنــي دســتور جديــد، عــادًة مــن عمليــة ســلميّة تجــري يف جــّو مــن الهــدوء. لكــن، 	

حتــى عنــد طــرد عــدّو مشــرتك )عــادًة يكــون النظــام االســتبدادي أو الديكتاتــوري الســابق(، ال يشء يضمــن 

عــدم حصــول توتــرات جديــدة وموجــات معارضــة أخــرى تشــعل جــوًّا جديــًدا مــن النــزاع. لذلــك، يتــّم وضــع 

“قانــون االنتقــال” لتســهيل هــذه العمليــات وتيســريها ومعالجــة األزمــات. 

· يف بعــض الحــاالت، يكــون تغيــري الدســتور نتيجــة عمليــة قرسيــة هــي عــادًة جــزء مــن اتفــاق يُفــرض فيــه 	

دســتور جديــد يف إطــار املســار االنتقــايل بــدل أن يوضــع طوًعــا. عــى ســبيل املثــال، أرســت اتفاقيــة دايتــون 

للســام يف عــام 1996 دســتوًرا جديــًدا للبوســنة والهرســك )الدســتور الحــايل(. فــرض املجتمــع الــدويل وضــع 

دســتور جديــد يف إطــار عمليــة ســام بقيــادة دوليــة.  

· ال يُعتــر فــرض دســتور مــا املســار الطبيعــي لتبّنــي دســتور جديــد؛ لكــن قــد يكــون الطريقــة الوحيــدة إلعــادة 	

بنــاء بلــد ذي إطــار دســتوري يف ظــّل ظــروف معيّنــة. يف مثل هــذه الحــاالت، يجب تطبيــق الدســتور املفروض 

فقــط يف املرحلــة االنتقاليــة. لكــن، يف حــاالت أخــرى، ترهــن الدســاتري املفروضــة مــن جهــة خارجيــة نجاحهــا 

ــري  ــا هــذه، يكــون التغي ــة. يف أيّامن ــة الثاني ــا بعــد الحــرب العاملي ــان وأملاني ويســتمّر اعتادهــا، كــا يف الياب

القــرسي للدســتور نتيجــة عمليــة بقيــادة دوليــة، خصوًصــا عندمــا تنشــئ األمــم املتحــدة إدارة انتقاليــة يف 

ــا مــا تُِتــّم هــذه الدســاتري صفقــة اتفاقيــة ســام، وقــد تنتــج بعــض الصعوبــات  مرحلــة مــا بعــد النــزاع. غالبً

املتعلّقــة بحلــول طويلــة األمــد. كــا أنّهــا تُنتقــد لكونهــا تعكــس نظــرة املجتمــع الــدويل للســام يف بلــد معــّن، 

وقــد تفتقــد إىل الواقعيــة أو الفاعليّــة. 

تحديات سياسية ودستورية: دور الدستور يف أزمنة النزاعات املسلّحة أو األزمات

· تجّســد النصــوص الدســتورية عــادًة نظــرة الهيئــات الحاكمــة ومســتوى الثقــة املوضوعــة يف هــذه النصــوص. 	

عنــد احرتامهــا وصونهــا، ميكنهــا تأمــن حايــة فعليــة ونظــام مؤسســايت ناجــع؛ لكــن إذا مل تُحــرتَم، قــد تصبــح 
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عدميــة الجــدوى. وفــق فكــرة شــائعة، يف أزمنــة النزاعــات املســلّحة أو األزمــات، ال تقــوى الدســاتري عــى ردع 

األنظمــة االســتبدادية ومنعهــا مــن الحلــول مــكان األنظمــة الدميقراطيــة. لكــّن هــذه الفكــرة غــري صحيحــة 

ــرب أو  ــن الح ــم م ــى الرغ ــه، ع ــتور وباحرتام ــق الدس ــل وف ــت العم ــة تابع ــة الدميقراطي ــض األنظم ألّن بع

األزمــات، وال يــزال هــذا الوضــع ينطبــق اليــوم. 

· لكــّن التحــّدي هــو بالفعــل ســيايس ال قانــوين. إذا شــّكل الدســتور حجــر عرة، ميكــن أن يتحــّول اإلطار الدســتوري 	

بســهولة إىل وثيقــة رمزيــة أو أن يتــّم تعليقــه حتــى، عــى الرغــم مــن بعــض املعايــري املوضوعــة لحايتــه. يف 

هــذه الحالــة، يتعــرّض الدســتور ببســاطة لانتهــاك، ويصبــح اإلطــار الدســتوري غري مجــٍد. تجــدر اإلشــارة إىل أنّه، 

يف مثــل هــذه الحــاالت، يتــذّرع منتهكــو الدســتور باألزمــة أو الــراع لتريــر عــدم احرتامهــم للدســتور. نتيجــة 

لذلــك، قــد تغــرّي األزمــات والراعــات شــكل الحايــة الدســتورية، وتــؤّدي إىل إطــار غــري محمــي. يثــري هــذا 

املوضــوع جــداًل حــول التــوازن بــن الحريــة واألمــن. غنــّي عــن القــول أنّهــا ال مُينحــان أهميــة بالتســاوي، إذ 

ترتكــز معظــم املــّررات القانونيــة لتقييــد الحقــوق والحريــات عــى الحاجــة إىل حفــظ األمــن.

· ــم حاجــات 	 ــد يائ ــم بدســتور جدي ــتبدل الدســتور القائ ــه، يف ظــّل ظــروف محــّددة، يُس تجــدر اإلشــارة إىل أنّ

الســلطة التنفيذيــة االســتبدادية بشــكل أفضــل، خصوًصــا عندمــا تقبــل الســلطة الترشيعيــة هــذا التغيــري مــن 

دون االعــرتاض عــى الوضــع. تنطبــق هــذه الحالــة مثــًا عندمــا تتحّكــم الســلطة التنفيذيــة بأكريــة الرملــان، 

ســواء مــن خــال حــزب ســيايس واحــد أم بســبب نتائــج االنتخابــات. عــى الرغــم مــن عدم دســتورية مثــل هذه 

اإلجــراءات، ال توجــد طريقــة عــى األرجــح ملراجعــة أو تنفيــذ التحــّول الدســتوري. مــع ذلــك، وعــى الرغــم مــن 

عــدم دســتورية اإلجــراءات، تطــرأ حاجــة إىل اســتبدال اإلطــار الدســتوري رســميًا لتريــر التغيــري الســيايس. 

تعليق الدستور وإلغاؤه: تغيري اإلطار الدستوري

· نادًرا ما يتّم تعليق الدستور وإنهاء العمل به إذا كان يعمل بشكل عادي. 	

· مــن الــرضوري عــدم الخلــط بــن تعليــق الدســتور والتعليــق املنظّــم لبعــض أحكامــه يف حــاالت الطــوارئ أو 	

ــا )يف حــاالت الطــوارئ واألزمــات،  األزمــات. حتــى عنــد تعديــل بعــض األحــكام، يُعتــر ســري الدســتور عاديً

يُعــّد عــدم التقيــد ببعــض أحــكام الدســتور الخاضعــة لســيطرة الرملــان، واملراجعــة الدســتورية لنظــام املحاكم 

مقبــواًل متاًمــا(؛ أّمــا تعليــق الدســتور، فيــوازي انقابـًـا. مثــًا، يف أيـّـام النازيــة يف أملانيــا عــام 1933، مل يتــّم إلغــاء 

دســتور فاميــار الدميقراطــي، وإمّنــا تــّم تعليقــه فقــط. كان اإلبقــاء عليــه طريقــة للمحافظــة عــى هالــة مــن 

الدســرتة وتســخري القانــون )والقانــون الدســتوري( كأداة لتريــر مــا ال مــّرر لــه. لذلــك، منطقيًــا، ليــس تعليــق 

الدســاتري أمــرًا مقبــواًل، وهــو يــوازي إنهــاء العمــل بالدســتور القائــم.

· قــد يُعتــر إلغــاء الدســتور أمــرًا غــري طبيعــي، باســتثناء الحــاالت حيــث يتــّم تنظيمــه يف إطــار تغيــري دســتوري 	

يحــرتم إجــراءات التعديــل. قــد يَُعــّد إلغــاء الدســتور مــن دون ســبب طريقــة للتخلـّـص مــن النظــام الدســتوري، 

كــا يشــري إىل عــدم احــرتام الدســتور. لكــن، يف هــذه الحالــة األخــرية، قــد يكــون قــرار إلغــاء الدســتور ناتًجــا مــن 

69 الكتّيب العريب املُرافق يف القانون الدستوري – املنظمة العربية للقانون الدستوري



محاولــة حــّل أزمــة عالقــة عنــد تغــرّي الظــروف السياســية. مثــًا، يف تونــس يف مــارس/آذار 2011، أبطــل مرســوم 

بقانــون الدســتوَر باعتبــاره مــن فلــول النظــام الســابق. يف مثــل هــذه الحالــة، يكــون إلغــاء الدســتور نتيجــة قــرار 

ســيايس عوًضــا عــن خيــار قانــوين منطقــي. يف بعــض الحــاالت، يتــّم إلغــاء الدســتور مــن دون اســتبداله بنــّص 

دســتوري آخــر، حتـّـى إن كان انتقاليًــا، مــّا يــرتك فراًغــا ملتِبًســا لــإلدارة السياســية للمرحلــة االنتقاليــة. 

الدساتري املؤقتة أو االنتقالية والدساتري النهائية

· غالبًــا مــا يكــون االنتقــال الدســتوري نتيجــة عمليــة تبــدأ مبفاوضــات الســام وتنتهــي بعــودة حكــم القانــون: 	

ــّص  ــة ن ــي بصياغ ــن نظــري ينته ــا. عــى عكــس متري ــة خصوصيته ــة انتقالي ــة الدســتور يف بيئ ــت صياغ أثبت

دســتوري وتبّنيــه، تشــّكل الصياغــة الدســتورية يف مرحلــة انتقاليــة جــزًءا مــن العمليــة اإلجاليــة، مــع األخــذ 

باالعتبــار مســتقبل املجتمــع املعنــي وليــس فقــط ماضيــه. يجــب أن تنتهــي هــذه العمليــة التــي قــد تســتغرق 

ســنوات عديــدة باعتــاد دســتور جديــد.

· ــن 	 ــات إىل ح ــوية األزم ــام أو تس ــات الس ــن اتفاقي ــتورية ب ــرة الدس ــّد الثغ ــة لتس ــاتري املؤقت ــت الدس ُوضع

اعتــاد دســتور نهــايئ. عــادًة، تصّمــم الدســاترَي مجموعــة )مجموعــات( مــن الخــراء أو عــدد محــدود مــن 

ــت أو  ــتور املؤق ــدف الدس ــه. ال يه ــتوري وإمتام ــال الدس ــم االنتق ــار لتنظي ــد إط ــن بتحدي ــخاص املكلّف األش

االنتقــايل إىل تحديــد إطــار دســتوري لفــرتة طويلــة، إمّنــا لتيســري االنتقــال والســاح بنقــاش دميقراطــي وعلنــي، 

ــة، وتتصــّدر  ــى الكلم ــكّل معن ــاتري ب ــة دس ــاتري املؤقت ــر الدس ــايئ. تُعت ــتور نه ــم دس ــن، حــول تصمي إذا أمك

هرميــة املعايــري. عــى الرغــم مــن طريقــة اعتادهــا باســتعجال بســبب نفــاذ الوقــت، فهــي متّهــد الطريــق 

إلطــار دســتوري ومؤسســايت رضوري.

· ــة 	 ــتعال كلم ــي اس ــة. ال يعن ــتورية الكامل ــة الدس ــة العملي ــة نتيج ــاتري النهائي ــل الدس ــمها، متثّ ــا الس خافً

“نهائيــة” أنـّـه لــن يكــون هنــاك أي دســتور آخــر يف املســتقبل، بــل أّن هــذه الدســاتري اعتُمــدت بعــد عمليــة 

ــة  ــة تأسيســية وجمعي ــرز الحاجــة إىل عملي ــت، ت ــاد الدســتور املؤق ــد اعت ــة(. عن ــا مطّول مفتوحــة )وغالبً

دســتورية تتــوىّل عــادة تصميــم النــّص الجديــد. يكــون الضغــط أقــّل عــى هــذه العمليــة الدســتورية عنــد 

حســن ســري الدســتور املؤقــت. يف الواقــع، يجــب أن يتيــح هــذا النــوع مــن العمليــات النقــاش، والتفــاوض، 

وإيجــاد بعــض النقــاط املشــرتكة لاتفــاق والتســوية يف ســبيل حــّل مختلــط ومقبــول.

· يف عــّدة عمليــات انتقــال دســتوري، وعــى الرغــم مــن غيــاب ارتبــاط رســمي متوقـّـع بــن الدســتورين املؤقــت 	

والنهــايئ، مثـّـة توّجــه إىل تضمــن الدســتور النهــايئ ميــزات عديــدة موجــودة يف الدســتور املؤقــت. ليــس هــذا 

ــاء مؤسســات أو  ــدأ ببن ــة الــدروس مــن العمليــة االنتقاليــة وتب باألمــر املفاجــئ، إذ تســتمّد الدســاتري املؤقت

ــا. يف بعــض الحــاالت، بعــض املبــادئ  عاقــات جديــدة بــن الســلطات التــي يضّمهــا الدســتور النهــايئ منطقيً

أو التوجيهــات التــي يكــون الفرقــاء قــد اتّفقــوا عليهــا مســبًقا توّجــه العمليــة قبــل انطاقهــا. يف هــذه الحالــة، 

يجــب أن يعكــس الدســتور النهــايئ احــرتام هــذه املبــادئ يف النتيجــة النهائيــة. يف جنــوب أفريقيــا عــى ســبيل 
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املثــال، تــّم متكــن املحكمــة الدســتورية مــن مقارنــة النــّص النهــايئ للدســتور باملبــادئ التوجيهيــة الـــ34 التــي 

اعتُمــدت يف بدايــة العمليــة.

· ــا أيًضــا نفســية، خصوًصــا يف أوضــاع 	 ــر أّن أهميــة هــذه العمليــات ليســت دســتورية فقــط إمّن يجــدر التذكّ

ــن املــايض،  ــال م ــة لانتق ــا طريق ــري الدســتور أيًض ــد يكــون تغي ــا بعــد النزاعــات. ق ــات أو م ــا بعــد األزم م

ــا مــا تكــون الثقافــة  عــى الرغــم مــن اإلبقــاء عــى مؤسســات دســتورية عديــدة يف الدســتور الجديــد. غالبً

السياســية والقانونيــة ناحيــة مهّمــة لتفســري ســبب صعوبــة تطبيــق التغيــريات أكــر مــّا يظهــر للوهلــة األوىل. 

لذلــك، يف املراحــل االنتقاليــة الدســتورية يعتــر الحقوقيّــون )أو القانونيّــون( أّن العمليــة بحــّد ذاتهــا بأهميــة 

املضمــون، ال بــل أهــّم أحيانًــا. 

التخلّص من املايض لتمهيد الطريق إلطار دستوري جديد: الثورة الدستورية

· يف بلــدان عديــدة تواجــه انتقــااًل وتحــّواًل دســتوريًا، يســهل الحديــث عــن اعتــاد إطــار دســتوري جديــد أكــر 	

مــن تطبيقــه. مثّــة عوامــل عديــدة تفــرّس هــذا الوضــع، والثقافــة القانونيــة والتقاليــد هــي أهّمهــا. تســود 

العاقــات بــن الحــّكام واملواطنــن عــّدة تناقضــات وتوتــرات، وعــى الرغــم مــن إرادة حقيقيــة لتغيــري اإلطــار 

ــودة يف  ــت موج ــلطات كان ــات وس ــي مؤسس ــادة تبّن ــل إىل إع ــرز َمي ــايض، ي ــن امل ــص م ــتوري والتخلّ الدس

النظــام الســابق. لكــن، قــد تطــرأ حاجــة ملّحــة إىل االنفصــال عــن املــايض وتصميــم إطــار دســتوري جديــد 

ــد  ــات عن ــل العقب ــأى لتذلي ــار املرت ــج الصفحــة البيضــاء، أي أّن الخي ــة هــذا الوضــع بنه ــا. ميكــن مقارن متاًم

ــق مســدود بســبب النصــوص واملؤسســات الدســتورية الســابقة هــو نهــج  ــأزّم وطري الوصــول إىل وضــع مت

ــورة الدســتورية”.  “الث

· ــا وبكامــل وعيهــا، تجــاوز إجــراءات 	 ــورة دســتورية عندمــا تقــّرر الســلطة التأسيســية، إراديً نتحــّدث عــن ث

ــد  ــون ق ــتور الســابق )رشط أاّل يك ــا يف الدس ــن ذكره ــم م ــى الرغ ــا، ع ــدم احرتامه ــتوري وع ــل الدس التعدي

تــّم تعليــق الدســتور أو إلغــاؤه(، وتبــدأ عمليــة جديــدة كليًــا مــن دون االلتــزام مبراجــع أو عراقيــل يطرحهــا 

ــة جديــدة متاًمــا ِبحريــة دســتورية  الدســتور الســابق. تــأيت تســمية “الثــورة الدســتورية” مــن إطاقهــا عمليّ

ــدة وتســمح بتغيــري مــا يريــد واضعــو  ــا. بالتــايل، تُعتــر عمليــة غــري مقيّ كاملــة لتصميــم نظــام جديــد متاًم

ــريه لتحقيــق أهدافهــم. الدســتور تغي

· ــق 	 ــب تطبي ــتورية تصّع ــة دس ــّدد وثقاف ــياق مح ــود س ــال وج ــن خ ــج م ــذا النه ــّدة ه ــف ح ــب تخفي يج

ــة الدســتورية إرســاء مؤسســات أو  ــادت الجمعي ــال، أع ــس ونيب ــل تون ــدان، مث ــا. يف بعــض البل ــورة فعليً الث

أنــواع عاقــات كانــت قامئــة ســابًقا. قــد تتغــرّي أســاء املؤسســات، لكــن تبقــى وظائفهــا ودورهــا. إمّنــا قــد 

يبــرّش ذلــك نفســيًا ببدايــة حقبــة جديــدة ذات طاقــم ســيايس جديــد بالكامــل، واألهــّم، بشــعور مــن ملكيــة 

املؤسســات التــي مل تُكــن موجــودة مــن قبــل بــن النــاس. يُعتــر هــذا ركًنــا أساســيًا لرتســيخ دســتور جديــد يف 

املشــهد الســيايس الجديــد. 
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ترسيخ الدسرتة كوسيلة إلحالل السالم يف مجتمع منقسم

· ليســت صياغــة إطــار دســتوري جديــد يف املراحــل االنتقاليــة مكرّســة ببســاطة العتاد دســتور جديد، لكــن أيًضا 	

لتغيــري بلــد كان منقســًا، وإعــادة توحيــده أو مصالحــة أبنائــه. ال يجــوز االســتخفاف بالبُعــد الســيايس لعمليــة 

صياغــة الدســتور. ففــي حــاالت عديــدة، تُســتعمل الدســرتة لســّد االنقســام يف مجتمــع متــرشذم. إىل حــّد مــا، 

ميكــن مقارنــة العمليــة بـــ”أداة إلحــال الســام”، خصوًصــا يف املراحــل االنتقاليــة. لذلــك، الســياق الــذي يُعتمــد 

يف ظلـّـه دســتور مــا مهــّم بقــدر النتيجــة لفهــم الغايــة املنشــودة مــن اإلنجــاز النهــايئ لعمليــة وضــع الدســتور.

· ميكــن اعتبــار الدســتور جــرًسا يربــط بــن املــايض والحــارض واملســتقبل. ال تهــدف أحــكام الدســتور فقــط إىل 	

تنظيــم العاقــات السياســية بــن املؤسســات الدســتورية، إمّنــا تُعــّد طريقــة إلدارة التوتــرات بــن االنقســامات 

املاضيــة يف املجتمــع )جــرّاء النزاعــات املســلّحة واألزمــات...( والحاجــة إىل تأســيس “عقــد اجتاعــي” جديــد 

بــن املجموعــات الشــعبية املتنّوعــة. بالتــايل، ليــس الدســتور مجــرّد نــّص، إمّنــا هــو عمليــة مســتمرّة ميكــن مــن 

خالهــا مقارنــة اإلطــار الدســتوري مبســرية ســعي وراء تــوازن دائــم بــن املــايض واملســتقبل. تشــّكل نظريــات 

التفســري )الرجــوع إىل الفصــل الســابق( نتيجــة منطقيــة للبحــث عــن هــذا التــوازن املتجــّدد يوميًــا مــن خــال 

ســياق دائــم التطــّور. 

· بالتــايل، تُعتــر املراحــل االنتقاليــة لحظــة مهّمــة لرتســيخ أفــكار ومنــاذج جديــدة يف مجتمــع ميــّر بتغــرّيات. ال 	

يجــوز االســتخفاف بأهميــة املراحــل االنتقاليــة، خصوًصــا الناجحــة منهــا، يف فهــم مضمــون الدســتور وتطبيقه. 

غالبًــا مــا تتيــح دراســة الرابــط بــن املراحــل االنتقاليــة والدســاتري التقــارب أو التفــاوت بــن النــّص الدســتوري 

وقدرتــه عــى الســيطرة عــى الوضــع. عندمــا تكــر الهــّوة بــن العنريــن، يتبــّن أّن الدســتور غــري قــادر عــى 

تأديــة وظائفــه الجوهريــة. بالتــايل، تــرز الحاجــة إىل فهــم املراحــل االنتقاليــة ودراســتها بغيــة تكييــف فهــم 

الدســتور مــع الســياق الــذي يــدور فيــه. 
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مترين

دراســة حالــة متعلّقــة باالنتقــال مــن حكــم عســكري يف كوريــا الجنوبيــة: عمليــة حرّكهــا املجتمــع املــدين، وفاوضــت 

النخبــة السياســية بشــأنها، وتحّكمــت بها املؤسســة العســكرية.

عر طرح دراسة الحالة التالية، تتّم إثارة نقاش مع الطّاب: 

يف أعقــاب اســتقال كوريــا الجنوبيــة عــام 1948، توالــت عــى حكــم البــاد أنظمــة بقيــادة عســكرية حتــى أواخــر 

الثّانينــات. الحكــم العســكري الــذي دام أربعــة عقــود يف كوريــا الجنوبيــة انقطــع لفــرتة وجيــزة نتيجــة مجموعــة 

ــة  ــف نتيج ــال عن ــة بأع ــت كّل محاول ــن، انته ــعبية. لك ــات ش ــد انتفاض ــة بع ــاء الدميقراطي ــاوالت إرس ــن مح م

ــن  ــة ع ــكرية املتعاقب ــة العس ــة الديكتاتوري ــت األنظم ــلطة. وانبثق ــى الّس ــد ع ــكري جدي ــتياء عس ــع أو اس القم

النــزاع املســلّح مــع كوريــا الشــالية. يف هــذا الســياق، بــّررت األنظمــة العســكرية القيــود عــى الحقــوق السياســية 

ــا الشــالية الشــيوعية إاّل  وحقــوق اإلنســان، مّدعيــة أن ال أحــد قــادر عــى مواجهــة الخطــر الــذي تشــّكله كوري

نظــام قــوّي، وعســكري، وواســع النفــوذ يف كوريــا الجنوبيــة. 

اســتمّر عــدم االســتقرار الدســتوري يف كوريــا الجنوبيــة، وخــاض الدســتور تســعة تعديــات جوهريــة منــذ عــام 

1948. نجــم جــزء مــن عــدم االســتقرار مــن اســتغال األنظمــة العســكرية للدســتور واســتعاله كأداة لترشيــع 

ــري  ــع تغي ــة م ــا الجنوبي ــام يف كوري ــري يف النظ ــق كّل تغي ــق، تراف ــذا املنطل ــن ه ــا. م ــيخها، قانونً ــا وترس قوته

ــات  ــت صاحي ــكرية ومنح ــادة عس ــم بقي ــة الحك ــم أنظم ــتور لدع ــة الدس ــة املتعاقب ــت األنظم ــتور. عّدل للدس

ــاالت  ــات يف ح ــل الصاحي ــة، مث ــة قمعي ــال أدوات قانوني ــن خ ــم م ــاء مواقعه ــخ الرؤس ــس. رّس ــعة للرئي واس

ــي. ــن القوم ــن األم الطــوارئ وقوان

 .)Chun( ــون ــادة تش ــكري بقي ــام العس ــاق النظ ــعة النط ــاد واس ــا فس ــت قضاي ــات، أضعف ــف الثّانين يف منتص

وشــّجع الفســاد املســترشي الطبقــة الوســطى، التــي هــي مــن أّول املســتفيدين مــن النمــّو االقتصــادي، عــى التخــّي 

ــام 1987 انطــاق تظاهــرة شــعبية حاشــدة  ــه يف ع ــب ســجن ســيايس شــاّب وقتل ــار تعذي ــد أث ــن النظــام. وق ع

ــة، اكتســبت الحــراكات الطابيــة  ــا الجنوبي ُعرفــت بـ”انتفاضــة يونيــو الدميقراطيــة”. للمــرّة األوىل يف تاريــخ كوري

ــا، ســاروا يف الشــوارع للتظاهــر  ــة دعــم الطبقــة الوســطى وأحــزاب املعارضــة السياســية. مًع واالتحــادات العّالي

ــة العســكرية.  ضــّد الديكتاتوري

ــاح  ــال اإلص ــن خ ــي م ــم دميقراط ــام حك ــوا نظ ــكري ويقيم ــام العس ــردوا النظ ــون أن يط ــرون يأمل كان املتظاه

الســيايس الــذي يتضّمــن انتخابـًـا مبــارًشا للرئيــس. أنهكــت االنتفاضــة الشــعبية الرئيــس تشــون ومستشــاره روو تــاي 

ــة”،  ــات الدميقراطي ــان اإلصاح ــدا “إع ــران، اعتم ــع. يف 29 يونيو/حزي ــر الواق ــلّا باألم وو )Roh Tae Woo(، فس

وهــي حزمــة انتقــال دميقراطــي تضــّم: 1( اإلفــراج عــن املعتقلــن السياســين؛ 2( صــون حريــة التعبــري؛ 3( إصــاح 

العمليــة االنتخابيــة؛ 4( تسهيل/الســاح بتســجيل األحــزاب؛ و5( قطــع وعــد بإجــراء إصــاح دســتوري. 
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ــُر أّن نظــام تشــون مل يقمــع التظاهــرات الشــعبية، إمّنــا مّهــد الطريــق إلصاحــات دميقراطيــة  يجــادل معلّقــون كُ

بســبب 1( قــّوة التظاهــرة الشــعبية وزخمهــا، 2( اســتضافة الباد األلعــاب األوملبية املقبلــة، 3( الضغــط الديبلومايس 

مــن الواليــات املتحــدة. لكــن، يبــدو أّن أعضــاء القيــادة العســكرية املسيّســة وافقــوا بدورهــم عــى املشــاركة يف 

عمليــة اإلصــاح الدميقراطــي ألنّهــم توقّعــوا القيــام بــدور يف نظــام الحكــم املســتقبي، بالتــايل، كانــت لهــم مصلحــة 

ثابتــة يف عمليــة اإلصــاح.

اســتمرّت عمليــة اإلصــاح الدســتوري أربعــة أشــهر فقــط وفــق أربــع خطــوات مختلفــة. تضّمنــت الخطــوة األوىل 

مــا ُعــرف بـ”املحادثــات السياســية بــن مثانيــة أعضــاء” وقــد شــملت قــادة النظــام العســكري وحزبــن بارزيــن مــن 

ــا، وتفاوضــوا عــى مقــرتح لتعديــل دســتوري خلــف األبــواب املغلقــة مــّدة  املعارضــة فقــط. شــّكل األطــراف ائتافً

ــا انطلقــوا مــن  ــدأوا مــن الصفــر، إمّن ــم املحكمــة الدســتورية، مل يب أربعــة أســابيع. يف بعــض املســائل، مثــل تصمي

ــق قــّط. ضمــن الخطــوة الثانيــة، تــّم تأســيس لجنــة خاّصــة للمراجعــة  املواثيــق الســابقة لعــام 1960 التــي مل تُطبّ

الدســتورية يف الجمعيــة الوطنيــة، وكان هدفهــا الرســمّي طلــب رأي األحــزاب املعارضــة الصغــرية حــول املقــرتح الــذي 

تــّم االتفــاق عليــه خــال املحادثــات املذكــورة. لكــّن ضيــق الوقــت مل يُِتــْح فرًصا فعليــة للتغيــري الجوهــري. يف الواقع، 

كان الهــدف الفعــي للّجنــة وضــع مــرشوع تعديــل دســتوري رســمي مــن املقــرتح املُتّفــق عليــه يف املحادثــات. فــور 

جهــوز مــرشوع التعديــل الرســمي يف 18 ســبتمر/أيلول، اعتمدتــه الجمعيــة الوطنيــة يف جلســتها العاّمــة )الخطــوة 

الثالثــة(، وتــّم التصديــق عليــه عــن طريــق اســتفتاء يف 27 نوفمر/ترشيــن الثــاين 1987 )الخطــوة الرابعــة(.

عنارص للمناقشة

مــع أّن اإلصــاح الدســتوري يف كوريــا الجنوبيــة تحّقــق مــن خــال تعديــل الوثيقــة الدســتورية القامئــة )بــداًل مــن 

صياغــة وثيقــة جديــدة(، أرســت عمليــة التعديــل يف عــام 1987 تغيــريات دميقراطيــة ملحوظــة. كــا أّن العمليــة 

أضعفــت كثــريًا ســلطة الرئيــس، إذ حــّددت الواليــة الرئاســية بخمســة أعــوام غــري قابلــة للتجديــد. كــا شــملت 

التغيــريات: 1( زيــادة صاحيــات الرملــان، مبــا فيهــا الحــّق يف عــزل الرئيــس، 2( تعزيــز االعــرتاف بحقــوق اإلنســان 

وحايتهــا، ومنهــا حريــة التعبــري والحــّق يف محاكمــة وفــق األصــول املرعيــة، 3( تأســيس محكمة دســتورية مســتقلّة 

للتحّقــق مــن التــزام جميــع املؤسســات بالقواعــد الجديــدة للعمــل. كذلــك، نجــح التعديــل الدســتوري يف إعــادة 

تشــكيل الصاحيــات يف حــاالت الطــوارئ وعــّزز امتثالهــا للمعايــري الدميقراطيــة الدوليــة. عــى الرغــم مــن اإلبقــاء 

عــى قــدرة الرئيــس باســتعال صاحيــات خاّصــة يف حــاالت الطــوارئ، إاّل أّن التعديــل الدســتوري وضع إطــاًرا صارًما 

لــرشوط اســتعالها )مبوجــب املادتــن 76 و77 لدســتور كوريــا الجنوبيــة(. بالفعــل، ال يســتطيع الرئيــس اســتعال 

صاحياتــه يف حــاالت الطــوارئ إاّل عنــد اســتيفاء رشوط معيّنــة يُفــّوض الرملــان بالتحّقــق منهــا. إذا مل يتــّم اســتيفاء 

الــرشوط، قــد تتــّم مقاضــاة الرئيــس بتهمــة الخيانــة العظمــى. بنــاًء عليــه، يحتــاج الرئيــس إىل موافقــة برملانيــة قبــل 

تطبيــق األحــكام العرفيــة، مــّا مينــح الرملــان فرصــة اســتعال حــّق النقــض أو الفيتــو. باعتبــار انســحاب الجيــش 

ــت معالجــة هــذه  مــن السياســة إحــدى أهــّم املســائل يف عمليــة اإلصــاح الدســتوري وأكرهــا إثــارة للجــدل، متّ

القضيــة مــن خــال تســوية تضّمنتهــا املــاّدة الخامســة مــن الدســتور التــي نّصــت عــى التــايل: “تُكلَــف القــوات 

املســلحة باملهمــة املقدســة وهــي األمــن الوطنــي والدفــاع عــن األرض، ويجــب الحفــاظ عــى حيادهــا الســيايس”. 
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عــى الرغــم مــن التغــرّيات امللحوظــة التــي حّققتهــا عمليــة اإلصــاح الدســتوري عــام 1987، إاّل أنّهــا مل تنجــح يف 

إرســاء الدميقراطيــة يف كوريــا الجنوبيــة. بــرزت الحاجــة إىل إصاحــات إضافيــة لتعزيــز املارســات الدميقراطيــة يف 

البــاد. اســتغّل القائــد العســكري الســابق والخلــف املختــار شــخصيًا لنظــام تشــون العســكري روو تــاي وو املنافســة 

ــوزه  ــد بعــد ف ــس األّول يف ظــّل اإلطــار الدســتوري الجدي ــح الرئي ــن ليصب ــن حــزيّب املعارضــة السياســية البارزي ب

ــة روو )1987-1992(  ــة لحكوم ــات الدميقراطي ــرت اإلصاح ــمر/كانون األول 1987. اقت ــات يف 16 ديس باالنتخاب

ــا  ــك احرتاًم ــرًة بذل ــع األحــزاب املعارضــة، مظه ــاف م ــة ائت ــة. لكــن، نجحــت يف تأســيس حكوم ــور قليل عــى أم

لإلطــار الدســتوري الجديــد وكارسًة منــط التهميــش الــذي اعتمدتــه الحكومــات الســابقة ضــّد املعارضــة باســتعال 

ــغ ســام الاحقــة )1997-1992( املؤسســة العســكرية مــن  ــم يون ــرت حكومــة كي ــة الطــوارئ. طّه ــات حال صاحي

فصيــل هانــا هــو— وهــو مجموعــة ذات نفــوذ مكّونــة مــن القــادة العســكرين املسيّســن كانــت ال تــزال تؤيّــد 

االنخــراط العســكري يف السياســة. باإلضافــة إىل حملــة التطهــري الواســعة، قاضــت إدارة كيــم يونــغ ســام الرئيســن 

الســابقن تشــون وروو بتهــم الفســاد الســيايس والخيانــة العظمــى لدورهــا يف املجــازر والقمــع الدمــوي خــال 

ــون  ــو هي ــغ )2002-1997( وروه م ــم داي يون ــان كي ــان التالي ــعى الرئيس ــكرية. س ــات العس ــة الديكتاتوري حقب

)2007-2002( إىل تطبيــق إصاحــات دميقراطيــة رضوريــة مثــل مكافحــة الفســاد يف القطــاع االقتصــادي، والســعي 

إىل تحقيــق إصاحــات إداريــة، وتنظيــم التمويــل لألحــزاب السياســية، وتأســيس لجنــة وطنيــة لحقــوق اإلنســان.

ــا  ــة يف كوري ــات دميقراطي ــيخ مارس ــيًا يف ترس ــتورية دوًرا أساس ــة الدس ــة، أّدت املحكم ــة اإلصاحي ــن العملي ضم

ــتعال  ــد اس ــة لتقيي ــرارات مهّم ــة ق ــدرت املحكم ــام 1987. أص ــتوري ع ــاح الدس ــة اإلص ــد عملي ــة بع الجنوبي

صاحيــات حــاالت الطــوارئ، مثــل قانــون األمــن القومــي. كــا أّدى املجتمــع املــدين دوًرا متزايــد األهميــة يف املســار 

ــة  ــة عملي ــن(، مبراقب ــاف مــن محامــن حقوقي ــون )ائت ــل مينبي ــدأت منظــات املجتمــع املــدين، مث ــايل، وب االنتق

ــق إصاحــات محــّددة. االنتقــال عــن كثــب وبالّســعي إىل تحقي

يف الختــام، اتّخــذت عمليــة اإلصــاح الدســتوري يف كوريــا الجنوبيــة شــكل تســوية باتجــاه عمليــة تحــّول دميقراطــي 

محــدودة طالــب بهــا املجتمــع املــدين مــن خــال التظاهــرات، وتوّصــل إليهــا زعــاء حــزيب املعارضــة الرئيســين 

ــّول.  ــذا التح ــوا ه ــور وطبّق ــام األم ــوا زم ــكرين تولّ ــادة العس ــًا أّن الق ــات، عل ــر مفاوض ــكرين ع ــادة العس والق

لرتســيخ املارســات الدميقراطيــة، أكملــت عــّدة إصاحــات قانونيــة وضعتهــا الحكومــات املتعاقبــة خــال 15 عاًمــا 

عمليــة التعديــل الدســتوري بنجــاح. يف تشــيي أيًضــا، يــدور نقــاش متكــّرر منــذ عــام 2010 حــول إصــاح اإلطــار 

الدســتوري املُتــوارث عــن االنتقــال الــذي تــّم التفــاوض عليــه عــن طريــق عمليــة تشــاركية وشــاملة. لكــن، مل تتلــقَّ 

ــا يف الرملــان ليتــّم تبّنيهــا. هــذه املقرتحــات دعــًا كافيً
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 الفصل الّسادس 

السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية
كزافييه فيليب

املوضوع

يســتعرض هــذا الفصــل الســلطات الثــاث التــي تجّســد مبــدأ فصــل الســلطات، ويرمــي إىل تقديــم أبــرز الخيــارات 

ــذه  ــود ه ــد وج ــهل تحدي ــة. يس ــة والقضائي ــة والتنفيذي ــلطات الترشيعي ــم الس ــوس لتنظي ــكل ملم ــة بش املختلف

الســلطات الثــاث يف دول كثــرية، لكــّن وجودهــا ال يــؤّدي تلقائيًــا إىل تطبيــق النظــام املـُـدرج يف الدســتور. يهــدف 

هــذا الفصــل أيًضــا إىل لفــت االنتبــاه إىل الوظيفــة الفعليــة للتوزيــع الدســتوري للســلطات. 

املقّدمة

يهــدف فصــل الســلطات إىل تنظيــم أدوار الهيــاكل الدســتورية املختلفــة ووظائفهــا وإىل تحديــد مؤسســاتها وعاقاتهــا. 

تســتغرق دراســة الفــروع الثاثــة املختلفــة للســلطات )التنفيذيــة، الترشيعيــة، القضائيــة( الكثــري مــن الوقــت والطاقة 

لفهــم كيــف تــّم تصــّور الســلطة التأسيســية يف كّل حالــة وكيــف جــرى تصميــم مختلــف أدوارهــا ووظائفهــا. تحــّدد 

كّل عمليــة وضــع للدســتور التوزيــع الســيايس للســلطات وتنظّمهــا إليجــاد تــوازن ينتــج عــادًة مــن اتفــاق أو صفقــة 

بــن فرقــاء هيئــة وضــع الدســتور. لكــن، ال يعنــي ذلــك أّن التنظيــم املتوقـّـع للســلطات يعمــل كــا هــو مقــّرر. يف عدد 

كبــري مــن الحــاالت، يكــون العكــس صحيًحــا، إذ تعمــل الســلطات الثــاث املختلفــة بطريقة مغايــرة للطريقــة األصلية. 

عــادًة، تفــرّس عوامــل متنّوعــة هــذا الوضــع، مثــل تطــّور الســياق أو التغــرّيات يف التمثيل الســيايس لألحزاب السياســية. 

بالتــايل، مثـّـة حاجــة إىل تقييــم األداء الفعــي للســلطات الدســتورية املختلفــة )وإعــادة تقييــم دامئــة(.

غالبًــا مــا يتضّمــن النــّص الدســتوري تنظيم الســلطات الثــاث، ويدرســه األكادمييون عى أنـّـه تطبيق لفصل الســلطات. 

تتشــّكل الســلطات التنفيذيــة والترشيعيــة والقضائيــة مــن خــال مــواّد مختلفــة مــن الدســتور، كــا أنّهــا املؤسســات 

الجوهريــة التــي تنفــح الحيــاة يف النظــام الســيايس يف بلــد معــّن. غالبًــا مــا يســتند تنظيــم الســلطات املختلفــة يف بلــد 
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معــّن إىل األمنــاط نفســها، وتُصّمــم الســلطتان التنفيذيــة والترشيعيــة بطريقــة تتيــح لــكّل ســلطة اتخــاذ القــرارات 

وتطبيقهــا يف نطــاق أهليتهــا أو اختصاصهــا، وفــق اإلجــراءات املحــّددة دســتوريًا. أّمــا الســلطة القضائيــة، فهــي مكلّفــة 

مبراجعــة األفعــال الترشيعيــة والتنفيذيــة. يتيــح تنظيــم الســلطات تحقيــق الضوابــط واملوازيــن. لكن، تتخطـّـى وظيفة 

الدســتور تعريــف النظــام الســيايس، إذ يســعى الدســتور قبــل كّل يشء إىل إنشــاء مؤسســات دســتورية وتحديــد كيفية 

إدارتهــا. لــذا، مثـّـة مــا هــو أبعــد مــن متريــن تصنيــف النظــام الســيايس، إذ مــن الــرضوري اكتســاب معرفــة محــّددة 

لفهــم الــدور الفعــي لــكّل ســلطة وكيفيــة إدارتهــا بشــكل يومــي.

األهداف

· فهم الدور املحّدد لكّل سطة واملؤسسات التابعة لها يف إطار فصل السلطات	

· فهم التنّوع املحتمل يف تنظيم كّل سلطة	

· فهم العاقات بن السلطات املختلفة من خال النظام الدستوري	

· فهم العاقات بن السلطات املختلفة من خال املارسة الدستورية والحياة السياسية للدولة	

املواضيع التي سيشملها النقاش

· تنظيم السلطة التنفيذية: رئيس الدولة و/أو رئيس الحكومة	

· تنظيم السلطة الترشيعية: برملان ذو مجلس أو مجلسن؟	

· تنظيم السلطة القضائية: سلطات مراجعة مستقلّة مع مراجعة محتملة للدستور؟ 	

· العاقات بن السلطتن التنفيذية والترشيعية: هيمنة أم توازن؟	

· ــة 	 ــال التنفيذي ــة األفع ــن مراجع ــاء م ــن القض ــة: متك ــة والقضائي ــلطتن التنفيذي ــن الس ــات ب  العاق

لكن تحييده عن السياسة

· العاقات بن السلطتن الترشيعية والقضائية: صاحيات مراجعة الدستور من دون تجاوزه	

· دور هيئات دستورية مستقلّة أخرى	

تنظيم السلطة التنفيذية/ رئيس الدولة و/أو رئيس الحكومة

· ــرًّدا 	 ــًا مج ــة فصــل الســلطات الطــّاب فه ــا وتفســري نظري ــح دراســة تقســيم الســلطات وفهمه ــادًة، متن ع

ومضلـّـًا أحيانـًـا للــدور امللمــوس الــذي تؤّديــه الســلطات الدســتورية. عــى الرغــم مــن أّن الســلطات التنفيذية 
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والترشيعيــة والقضائيــة ال تــزال تقــوم بــأدوار كاســيكية عديــدة، طمــس وافــدون ُجــُدد إىل املجــال عــدًدا مــن 

امليــزات الكاســيكية. ويجــب شــمل األدوار التــي تقــوم بهــا الهيئــات الدســتورية املســتقلّة والجهــات الفاعلــة 

الخارجيــة يف ســياقات محــّددة. صحيــح أّن هــذه الجهــات ال تغــرّي جذريـًـا فهــم الوضــع، لكّنهــا تعيــد ترتيــب 

ــا  ــلطات وتطّوره ــل الس ــة عم ــّاب طريق ــم الط ــب أن يفه ــتورية. يج ــلطات الدس ــييك للس ــل الكاس التمثي

الدائــم عــى الرغــم مــن غيــاب تطــّور نــّي للدســتور.

· ــن الســلطات 	 ــات ب ــوع مــن الرتكيب ــة(، يُحتمــل إيجــاد أي ن يف العــامل الدســتوري )ومــن وجهــة نظــر ُمقارن

ــا أم غــريه، يوجــد  ــا أم جمهوريً الدســتورية. لكــن، مهــا كان نــوع النظــام الســيايس، ســواء كان نظاًمــا ملكيً

ــا محــرّك للخيــار الســيايس، وهيئــة التخــاذ القــرارات ترســم الخطــوط العريضــة، وجهــة تضبــط تطبيــق  دامئً

القــرار. مــن املهــّم عــدم الخلــط بــن وجــود هــذه املؤسســات، واســتقالها وفعاليتهــا. غالبًــا، تتجــاوز مســألة 

اســتقال أو فعاليــة املؤسســات الدســتورية القانــون، إذ ال ميكــن توقّــع طرائــق مارســة أصحــاب الســلطات 

املختلفــة مهــّات مناصبهــم. ال مينــع ذلــك مــن دراســة هــذه الناحيــة أو أخذهــا يف االعتبــار، لكّنهــا ليســت 

نتيجــة مبــارشة للقانــون أو النظــام الدســتوري. 

· عــادًة، يعتــر العديــد مــن الحقوقيّــن الدســتورين الســلطة التنفيذيــة “الســلطة املهيمنــة” يف نظــام ســيايس 	

ودســتوري، وغالبًــا مــا تنطبــق هــذه الحالــة عمليًــا. كــا يف رشكــة خاّصــة، تتــوىّل الســلطة التنفيذيــة يف الدولــة 

ــق  ــي تنطل ــّت يف السياســات. وتشــّكل املؤسســة الت ــق القــرارات السياســية، والب إعطــاء التوجيهــات، وتطبي

منهــا سياســات الدولــة. 

· يجــوز تنظيــم الســلطة التنفيذيــة برتكيبــات عديــدة، ويتــوىّل الدســتور عــادًة هــذه املهمــة، عــى الرغــم مــن 	

أّن بعــض البلــدان التــي ال متلــك دســتوًرا مكتوبـًـا تعتمــد عــى التاريــخ والقانــون الدســتوري الُعــريف لتعريــف 

الســلطة التنفيذيــة )مــا يُعــرف أحيانـًـا ب”األعــراف الدســتورية”(، كــا يف اململكــة املتحــدة. 

· تُعــرّف الســلطة التنفيذيــة مــن خــال األفــراد، تحديــًدا رئيــس الدولــة أو الحكومــة. يف حــاالت نــادرة، قــد متثّل 	

لجنــة أو هيئــة مكّونــة مــن مجموعــة أفــراد هــذه الســلطة، كــا كانــت الحــال خــال الثــورة الفرنســية مــع 

“لجنــة الســامة العامــة” و”لجنــة األمــن العــام”- هــا هيئتــان تنفيذيتــان مشــتّقتان مــن املؤمتــر الوطنــي- 

ــات  ــزاع أو أزم ــد ن ــدة بع ــة عدي ــة مواقــف دســتورية انتقالي ــوم. لكــن، مثّ ــا الي ــا تاريخيً ــّا يعكــس طابًع م

ميكــن خالهــا إدارة الســلطة التنفيذيــة لفــرتة وجيــزة مــن خــال لجنــة أو مجموعــة مــن املمثلــن )املجالــس 
التنفيذيــة االنتقاليــة، كــا يف جنــوب أفريقيــا(.3

3   يواجــه الطــّاب عــادًة بعــض الصعوبــات يف التمييــز بــن رئيــس الدولــة ورئيــس الحكومــة والعاقــة بينهــا. ميكــن رشح هــذه الفكــرة عمليًــا مــن خــال 

االستشــهاد بأمثلــة مــن مختلــف الفئــات يف األوضــاع القامئــة: وجــود رئيــس الدولــة فقــط؛ وجــود رئيــس الدولــة ورئيــس الحكومــة؛ وجــود رئيــس حكومــة 

)هــو أيًضــا رئيــس الدولــة(. أّواًل، يقتــيض التذكــري باســتحالة فهــم وجــود رئيــس دولــة و/أو رئيــس حكومــة مــن دون معرفــة الصاحيــات التــي يعطيهــا 

الدســتور لــكّل منهــا: يجــب دراســة هــذه الصاحيــات قبــل البــدء بوصــف الــدور املحــّدد للســلطات التــي متثـّـل الفــرع التنفيــذي. ثانيًــا، يجــب ربــط 

التفســريات بدراســة األنظمــة السياســية وفهمهــا، وبالتــايل، التمييــز بــن الوجــود الرســمي لرئيــس الدولــة ورئيــس الحكومــة وصاحياتهــا الفعليــة.
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· ــق بالســلطة التنفيذيــة يف تحديــد كيفيــة اختيــار رئيــس الدولــة و/أو رئيــس 	 يكمــن الســؤال الرئيــي املتعلّ

الحكومــة: هــل جــاء تبّوؤهــم للرئاســة بالوراثــة أو الــوالدة )ملــك أو ملكــة(، أم تــّم انتخابهــم؟ إذا انتُخبــوا، 

َمــن انتخبهــم وكيــف؟ تشــّكل هــذه األســئلة أســاس فهــم الســلطة الفعليــة لنظــام دســتوي معــّن وطريقــة 

عملــه. تُطــرح هنــا أيًضــا مســألة الرشعيــة. 

· الحالــة األوىل: يُعــّن رئيــس الدولــة بالخافــة التلقائيــة )بالــوالدة، ِبحكــم نســبه(: هــذه عــادًة الحــال يف النظــام 	

املَلــيك أو النظــام حيــث مــا مــن خيــار ممكــن إاّل تعيــن ســليل رئيــس الدولــة الســابق. لكــن، عنــد وجــود هذا 

الخيــار، مــن الــرضوري التمييــز بــن رؤســاء األنظمــة الديكتاتوريــة )مثــًا يف بيــاروس حيــث الرئيــس يحــرّض 

ابنــه ليخلفــه( والرؤســاء املعيّنــن يف ظــّل النظــام املَلــيك الدســتوري. يف الحالــة األخــرية، يُعتــر رئيــس الدولــة 

رمــزًا وال يقــوم بــأّي دور ســيايس باســتثناء دوره املعنــوي، وال ميكنــه أن يحكــم فعليًــا. 

· ــة 	 ــق هيئ ــن طري ــارش ع ــري مب ــكل غ ــعب أو بش ــن الش ــارشة م ــة مب ــس الدول ــب رئي ــة: يُنتخ ــة الثاني الحال

محــّددة. يف هــذه الحالــة، يكــون رئيــس الدولــة املمثــل الرشعــي ومُينــح صاحيــات للتــرّف، عــى الرغــم مــن 

أّن قــّوة رشعيتــه تتفــاوت بحســب عــّدة عوامــل. مثــًا، مثـّـة فــرق شاســع يف الصاحيــات بــن رئيــس الواليــات 

املتحــدة املُنتخــب بشــكل غــري مبــارش ورئيــس الرتغــال الــذي ينتخبــه الشــعب مبــارشة، عــى الرغــم مــن أّن 

الرئيــس األمــرييك هــو األكــر نفــوًذا بحســب التوزيــع الدســتوري للســلطات يف الواليــات املتحــدة. 

· ــا ُمنتخبًــا يف الرملــان 	 الحالــة الثالثــة: يديــر رئيــس الحكومــة وحــده الســلطة التنفيذيــة. ميكــن أن يكــون نائبً

أو شــخًصا مــن خــارج الرملــان، وغــري ُمنتَخــب حتــى، رشط أن يســتطيع تأمــن أكريــة يف الرملــان. كــا يشــري 

إســمه، يــرأس رئيــس الحكومــة هيئــة أكــر، أي الحكومــة، ويتــوىّل وضع السياســات وتطبيــق الرنامج الســيايس 

الــذي ُعــّن أو انتُخــب مبوجبــه. يف بعــض الظــروف، يــؤّدي رئيــس الحكومــة أيًضــا دور رئيــس الدولــة وميثـّـل 

الدولــة يف مهاتهــا، وفعالياتهــا، واجتاعاتهــا الرســمية. يســتمّد رئيــس الحكومــة رشعيــة حكومتــه أيًضــا مــن 

خــال انتخــاب غــري مبــارش عــادًة. 

· الحالــة الرابعــة: يديــر رئيــس الدولــة ورئيــس الحكومــة مًعــا الســلطة التنفيذيــة، وتكــون صاحياتهــا محــّددة 	

ــة  ــا املارس ــتور وأحيانً ــّدد الدس ــة، يح ــذه الحال ــذا(. يف ه ــات ه ــارك الصاحيّ ــادًة تش ــتور ع ــّدد الدس )يح

الدســتورية موازيــن القــوى ضمــن الســلطة التنفيذيــة بــن رئيــس الدولــة ورئيــس الحكومــة. ميكــن إيجــاد 

جميــع الحــاالت واملوازيــن حــول العــامل، ومــا مــن ميــل ُمعّمــم. عمليًــا، وجــود رئيــس دولــة ورئيــس حكومــة 

يف الوقــت نفســه هــو األكــر شــيوًعا، لكــن يف ظــّل تقاســم غــري متســاٍو للســلطة بينهــا. أحيانًــا، قــد يكــون 

ــس  ــون رئي ــدة، يك ــي. يف حــاالت عدي ــوذ الفع ــس النف ــد الرئي ــث يفتق ــة شــكليًا بحي ــس الدول منصــب رئي

الحكومــة، عــى الرغــم مــن بضــع الصاحيــات املكتوبــة عــى الــورق، املتعــاون األقــرب إىل رئيــس الدولــة.

· ــع قــرارات أو 	 ــا صان ــة. ميكــن أن يكــون فعليًّ ــة والوطني ــر الدولي ــه يف املناب ــة دولت ــل رئيــس الدول عــادًة، ميثّ

ــا،  ــه، كــا ســبق أن ذكرن ــك عــى رشعيت ــرارات أو عــى العكــس أن يكــون مجــرّد رمــز. يعتمــد ذل ــذ ق متّخ

وأيًضــا عــى شــخصيته. عــادًة، دســتوريًا، يُعتــر رئيــس الدولــة الــويص عــى الدســتور. قــد تُعطــى هــذه الصفــة 
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ــد  ــات، أو عــى العكــس، مــن خــال تحدي ــة مــن دون تضمــن الدســتور املهــّات أو الصاحيّ بطريقــة عاّم

واضــح لســلطته. 

· النــّص الدســتوري والواقــع: مــن أصعــب التحديــات التــي يواجههــا أي خبــري دســتوري عنــد وصــف الســلطة 	

التنفيذيــة هــو تحديــد صاحــب الســلطة الحقيقيــة ضمــن الســلطة التنفيذيــة. يُعــّد النــّص الدســتوري أحــد 

ــة  ــية الفعلي ــتورية والسياس ــات الدس ــة املارس ــه مبعرف ــب إمتام ــن يج ــة، لك ــذه الغاي ــة له األركان الرضوري

لتحديــد واقــع الســلطة، وتخطّــي مفهــوم القانــون الدســتوري والعلــم الســيايس. كذلــك، يجــب دمــج علــم 

ــع بهــا صاحــب الســلطة. باختصــار، ينبــع الفهــم املثــايل لواقــع  الســلوك والكاريزمــا والشــخصية التــي يتمتّ

الســلطة التنفيذيــة يف ســياق محــّدد مــن تحليــل ســياقّي عــام، يبــدأ بالصاحيات الدســتورية ويتوّســع ليشــمل 

املارســة الدســتورية، ودمــج خصائــص الســياق، والنظــام الســيايس، واســتقرار النظــام الســيايس.4 

تنظيم السلطة الترشيعية: برملان ذو مجلس أو مجلسني؟

· ــار، 	 ــة. باختص ــلطة التنفيذي ــم الس ــا كتنظي ــا، متاًم ــة أيًض ــارات جّم ــة خي ــلطة الترشيعي ــم الس ــّم تنظي يض

ــة  ــة التنفيذي ــا الهيئ ــي تطرحه ــرارات الت ــي تعتمــد الق ــة الت ــا الهيئ ــدى انتخابه ــة ل ــل الســلطة الترشيعي متثّ

وتطبّقهــا. عــى الــورق، الســلطة الترشيعيــة هــي الســلطة املركزيــة التــي تطبّــق الدســتور وتتحّمــل مســؤولية 

تبّنــي ترشيعــات وضبــط صانعــي القــرار اآلخريــن )سياســيًا(، خصوًصــا الســلطة التنفيذيــة وســائر الهيئــات 

الدســتورية املســتقلّة )يف حــال وجودهــا(. 

· تتألّــف الســلطة الترشيعيــة عــادًة مــن هيئتــن )أو مجلســن(، إحداهــا متثّــل الشــعب )مجلــس النــواب(، 	

ــدول  ــع ال ــرتم جمي ــن، ال تح ــيوخ(. لك ــس الش ــى أو مجل ــس األع ــة )املجل ــم أو الوالي ــل اإلقلي ــرى متثّ واألخ

بالــرضورة هــذا النمــط التقليــدي. تكتفــي بعــض البلــدان مبجلــس واحــد ميثّــل الشــعب ألّن إقليمهــا صغــري 

جــًدا وال يحتمــل مجلًســا ثانيًــا )مثــل تونــس والرنويــج(. قــد يكــون قــرار عــدم تأســيس مجلــس ثــاٍن سياســيًا 

ــا(، أو قــد تكــون مســألة كلفــة:  ــا ثانيً ــد التــي ال تحتمــل مجلًس ــة الصغــرية للبل )بســبب املســاحة الجغرافي

ــس  ــة مجال ــرى ثاث ــدان أخ ــد بل ــدة. تعتم ــة واح ــي بهيئ ــس الترشيع ــر املجل ــر ح ــال ع ــري امل ــن توف ميك

ــس  ــا، يرمــي املجل ــادر. أحيانً ــم، وبعــض املجموعــات املحــّددة، لكــّن هــذا ن ــل الشــعب ككّل، واإلقلي لتمثي

الثالــث إىل متثيــل فئــات مــن املواطنــن أو األشــخاص الذيــن مل يحصلــوا عــى متثيــل يف املجالــس األخــرى. قــد 

تنطبــق هــذه الحالــة عــى فئــات اجتاعيــة، وعــّال، واتحــادات عّاليــة... لكــن قــد تكــون أيًضــا طريقــة 

لتفــرض مجموعــة مهيمنــة ســيطرتها، وهــذا أمــر خطــري يف بعــض األحيــان. مثــًا، يف جنــوب أفريقيــا يف ظــّل 

ــخ  ــع، رّس ــن يف الواق ــميًا، لك ــن” رس ــّكان “امللّون ــل الس ــث لتمثي ــس الثال ــد املجل ــام 1983، اعتُم ــتور ع دس

4   ميكــن إعطــاء الطــاب متريًنــا لتحديــد أصحــاب الســلطة التنفيذيــة يف بادهــم وتصنيــف نظامهــم الســيايس مــن خــال الطلــب منهــم تحديــد صاحــب 

الســلطة يف بادهــم والتحّقــق مــن متــايش ذلــك مــع نظامهــم الدســتوري. 
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التمييــز والفصــل العنــري. مثـّـة أمثلــة أخــرى أقــّل إثــارة للجــدل عــن املجلــس الثالــث: عمــدت عــّدة بلــدان 

إىل تأســيس مجلــس ثالــث بنــاًء عــى فكــرة التمثيــل املبــارش للشــعب مــن خــال منظــات املجتمــع املــدين 

ــك  ــا، ميل ــًا، يف فرنس ــة. مث ــة والبيئي ــة واالجتاعي ــاوف االقتصادي ــال املخ ــة( إليص ــري الحكومي ــات غ )املنظ

املجلــس االجتاعــي واالقتصــادي والبيئــي صاحيــات استشــارية بشــكل أســايس.

· بيــت القصيــد هــو تقييــم مــا تفعلــه املجالــس والــدور الــذي تقــوم بــه، ال عددهــا. إذا كان املجلــس الوطنــي 	

ــا  مســؤواًل عــن إقــرار الترشيعــات التــي تطرحهــا الســلطة التنفيذيــة، لــن يكــون وجــود مجلــس ثــاٍن مجديً

إاّل إذا كان لــه ســلطة فعليــة للمســاهمة بحــّق يف عمليــة إقــرار الترشيعــات أو يف الســيطرة السياســية عــى 

الســلطة التنفيذيــة. إذا كان أحــد املجلســن )أو كاهــا يف أســوأ الحــاالت( مجــرّد مجلــس شــكي مــن دون 

ســلطة فعليــة، لــن يجــدي نفًعــا وســيقتر عملــه عــى توزيــع املناصــب واألوســمة واملكافــآت عــى أعضائــه. 

بالتــايل، عنــد محاولــة تحديــد الجهــة التــي متلــك ســلطة اتخــاذ القــرارات ضمــن نظــام ســيايس، يجــب تحليــل 

دور املجالــس وصاحياتهــا بشــكل أســايس. 

· ــا 	 ــرف أحيانً ــا يُع ــة، أو م ــة الدول ــال بني ــن خ ــامل م ــول الع ــن ح ــن مجلس ــان م ــود برمل ــري وج ــن تفس ميك

ــي  ــلطات(. يعن ــودي للس ــيم العم ــق بالتقس ــل املتعلّ ــوع إىل الفص ــلطات )الرج ــودي للس ــيم العم بالتقس

ــة قــادرة عــى تطبيــق الامركزيــة )إىل حــّد مــا( عــى عمليــة اتخــاذ القــرارات مــن خــال  ذلــك أّن كّل دول

دســتورها، وتقاســم الســلطة بــن مســتوين: “مســتوى الدولــة” و”مســتوى الدولــة الفرعيــة”. وتجّســد الدولــة 

االتحاديــة أو الفيدراليــة قّمــة الامركزيــة. عنــد تقاســم الســلطة بــن الدولــة االتحاديــة والواليــات االتحاديــة 

ــاين ضمــن الرملــان  ــم...(، املجلــس الث ــات، محافظــات، أقالي ــد إىل آخــر: والي )قــد تختلــف تســميتها مــن بل

االتحــادي ميثـّـل الواليــات االتحاديــة، مــن خالــه، ميكــن لهــذه الواليــات املشــاركة يف ســلطة اتخــاذ القــرارات 

ــر الرئيــي للوحــدات دون  ــاين املن ــة، يكــون املجلــس الث ــدان االتحادي ــايل، يف البل ــة. بالت ــة االتحادي يف الدول

ــة  ــا، يُنظــر إىل هــذا العــرض املجــرّد يف ضــوء ســياق كّل دول ــا ســبق أن ذكرن ــا. ك ــة إليصــال صوته الوطني

وبرملانهــا. كذلــك، يجــب تحليــل دســتور كّل دولــة اتحاديــة والتدقيــق فيــه، ال مــن خــال نــّص الدســتور، بــل 

عــر املارســة الدســتورية والــدور املُعطــى لــكّل مؤسســة دســتورية. لذلــك، يجــب النظــر بدقّــة إىل وصــف 

الهيئــات واملؤسســات الدســتورية عــر مراقبــة عملهــا امللمــوس. لكــن، إذا كان املجلــس الثــاين أو األعــى ميثـّـل 

املكّونــات اإلقليميــة يف البــاد )بينــا ميثـّـل املجلــس األّول أو األدىن الشــعب(، قــد تســتند معايــري التمثيــل إىل 

عنــارص أخــرى مثــل اإلثنيــة واللغــة.

· لفهــم تنظيــم الســلطة الترشيعيــة، مــن الــرضوري أيًضــا معرفــة طريقــة اختيــار املمثلــن يف الرملــان. يشــّكل 	

االنتخــاب املبــارش للممثّلــن إحــدى امليــزات الرئيســية لألنظمــة الدميقراطيــة، إذ ميثـّـل النــّواب النــاس الذيــن 

ينتخبونهــم ويتّخــذون قــرارات ألجلهــم. لكــن، عــى الرغــم مــن أّن االنتخابــات ميــزة رئيســية للدميقراطيــات، 

فهــي ال تنطــوي تلقائيًــا عــى الدميقراطيــة. صحيــح أّن النــّواب يُنتخبــون مبــارشة، إاّل أّن االنتخابــات ال تكــون 

ــا “ُحــرّة وعادلــة”. كــا أّن اختيــار املمثلــن عــن الشــعب يختلــف بــن املجلســن األدىن واألعــى. ميكــن  دامئً

ــي.  ــل اإلقليم ــه، أي التمثي ــس ووظائف ــذا املجل ــب دور ه ــد، بحس ــى، إذا ُوج ــس األع ــي املجل ــار ممثّ اختي
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ــل األقســام  ــن خــال متثي ــى م ــس األع ــد يف املجل ــلء املقاع ــة مل ــا طريق ــارش هــو غالبً ــري املب واالنتخــاب غ

ــا. اإلقليميــة. لكــّن هــذه الطريقــة ليســت منهجيــة، وقــد يُنتخــب ممثلــو املجلــس األعــى مبــارشة أحيانً

· هــل الســلطة الترشيعيــة متوازنــة أم غــري متوازنــة؟ عنــد وجــود برملــان ذي مجلســن، يُطــرح ســؤال حّســاس 	

عــن الطبيعــة املتوازنــة أو غــري املتوازنــة لنظــام املجلســن. هــل ميكــن اعتبــار املجلســن يف الرملــان متســاوين 

ــورق؛ لكــّن الواقــع يرتكــز عــادًة عــى  ــايل عــى ال يف وظائفهــا وصاحياتهــا؟ قــد يكــون هــذا الوضــع املث

عــدم تســاوي موازيــن القــوى بــن املجلســن. ميلــك املجلــس األدىن الــذي ميثّــل الشــعب صاحيــات أوســع 

ــل املجلســن  ــد تحلي ــر هــذه النقطــة عن ــّل( يف اتخــاذ القــرارات. يجــب تذكّ ــة عــى األق )أو الكلمــة الفاصل

ــي  ــوازن، ال يعن ــاب الت ــى يف غي ــة فهــم الوضــع بوضــوح يف ظــّل نظــام دســتوري محــّدد. لكــن، حت ومحاول

ــد  ــا، عن ــف املجلســن وأدوارهــا: غالبً ــف وظائ ــد تختل ــٍد. ق ــري مج ــس األضعــف عاجــز وغ ــك أّن املجل ذل

معالجــة قضايــا إقليميــة، تكــون األولويــة للمجلــس األعــى، وقــد مينــع أي إصاحــات ترشيعيــة مرتبطــة بهــذه 
املســائل. بالتــايل، ترتبــط املســألة الفعليــة بواقــع الســلطة التــي متارســها مجالس/مجلــس الرملــان.5

تنظيم السلطة القضائية: سلطات مراجعة مستقلّة مع مراجعة محتملة للدستور؟

· يف ثاثيــة مبــدأ فصــل الســلطات )مونتســكيو(، يُعتــر القضــاء الســلطة الثالثــة، ويكون عــادًة بحاية الدســتور 	

الــذي بــدوره ينظـّـم القضــاء. يتــوىّل القضــاء مراجعــة القــرارات والقوانــن التــي تضعهــا الســلطات التنفيذيــة 

والترشيعيــة للحــرص عــى امتثالهــا للنظــام القانــوين الدســتوري.

· ــا، يُعتــر القضــاء األضعــف بــن الســلطات الثــاث، ويعــود الســبب الرئيــي يف ذلــك إىل تعيــن 	 لكــن، فعليً

ــب  ــاة. ويف أغل ــاب القض ــّم انتخ ــادرة، يت ــاالت ن ــة. يف ح ــة والترشيعي ــلطتن التنفيذي ــد الس ــى يَ ــاة ع القض

ــة. يجــوز يف هــذا الوضــع وجهــان للتحليــل.  ــن مدنيــن يُعيّنــون لخرتهــم القانوني ــان، يكونــون موظّف األحي

ــرًا  ــية. نظ ــم السياس ــة، ال قناعاته ــم األخاقي ــم ومواقفه ــى مهاراته ــاًء ع ــن القضــاة بن ــّم تعي ــة، يت ــن جه م

ــة أو  ــدة ال صاحي ــد جدي ــتحداث قواع ــن دون اس ــون م ــة القان ــم مبراجع ــكون بالتزامه ــم، يتمّس لحياديته

كفــاءة لهــم يف وضعهــا. يجــب أن تكــون قراراتهــم غــري منحــازة سياســيًا. مــن جهــة أخــرى، حتــى لــو كان 

الجســم القضــايئ مكّونـًـا مــن خــراء يف القانــون، ال مفــّر مــن اضطــراره أحيانـًـا إىل مراجعــة قــرارات سياســية. 

مبــا أّن الدســتور ينظّــم املراجعــة الدســتورية ملــا يصــدر مــن قوانــن عــن الســلطة الترشيعيــة أو تلــك التــي 

 . ــاك حاجــة ماّســة ألن يكــون القضــاء مســتقاًّ ــة، هن تصــدر عــن الســلطة التنفيذي

· يجــب أن ينــّص الدســتور عــى اســتقالية القضــاء كمبــدأ دســتوري جوهــري. لكــّن هــذا غــري كاٍف، ويجــب 	

ــل األحــكام  ــدأ، مث ــذا املب ــن احــرتام ه ــة تضم ــن خــال أحــكام متنّوع ــتقالية القضــاء م ــدأ اس ــق مب تطبي

5   ميكــن تصميــم متريــن مثــري الهتــام الطــّاب يف إطــار هــذه املســألة، مــن خــال الطلــب منهــم تقييــم وضعهــم الوطنــي الخــاّص وطــرح أســئلة عليهــم 

عــن كيفيــة تنظيــم توزيــع الســلطة الترشيعيــة ومارســتهامن خــال الدســتور.
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التــي تنظّــم هيــاكل املحاكــم، ورشوط تعيــن القضــاة ومســرياتهم املهنيــة، وتأســيس هيئــة مســتقلّة )لجنــة 

قضائيــة( تضــّم قضــاة منتخبــن وأعضــاء ميثّلــون املجتمــع ككّل الختيــار القضــاة وترقيتهــم، ومعالجــة املســائل 

التأديبيــة ملخالفاتهــم أو تجاوزاتهــم، وتأمــن الحايــة لهــم يف حــال انتهــاك ســلطات أخــرى الســتقاليتهم.

· ينبغــي تحديــد تنظيــم القضــاء مبوجب الدســتور أو اإلطار الدســتوري. لكن، يجــب أن يقتر التنظيم الدســتوري 	

عــى املبــادئ الرئيســية: وجــود القضــاء، عــدم تدّخــل ســلطات أخــرى فيــه، تقديــم ضانــات مؤسســية، الحــرص 

عــى اســتقالية املحاكــم والقضــاة، وصــون نزاهتــه وحياديتــه. يجــب أن تراعــي هذه املبــادئ الخصائــص الجائزة 

يف البلــد املعنــي. مبــا أّن القضــاء يجّســد عــادًة بنيــة مميّــزة ذات محاكــم ابتدائيــة، ومحاكــم اســتئناف، ومحكمــة 

عليــا، أعطــت بعــض الــدول هــذه امليــزة الكاســيكية لوجــود محاكــم دينيــة أو عرفيــة أو تقليديــة واالعــرتاف 

بهــا. يف النظــام الدميقراطــي، ميكــن اســتيعاب منظومــات املحاكــم هــذه مــع املحاكــم العاديــة، رشط احرتامهــا 

للمبــادئ والحقــوق األساســية املتأّصلــة يف الدســتور. وتضمــن الترشيعــات )التــي تُســّمى أحيانـًـا بـ”الترشيعــات 

الجهازيــة” نســبًة إىل “أجهــزة الدولــة”( معظــم الخصائــص التقنيــة ملنظومــة القضــاء. 

· قــد يشــمل الدســتور يف أحكامــه القضائيــة يف أيامنــا هــذه آليــة مراجعــة دســتورية )ســنتناول هــذا املوضــوع 	

يف فصــل آخــر(. لكــن، تجــدر اإلشــارة إىل أّن تضمــن الدســتور آليــة مراجعــة دســتورية أمــر أســايس لضــان 

ســيادة املبــادئ الدســتورية. تتيــح آليــة املراجعــة الدســتورية، ســواء نّفذتهــا محكمــة مختصــة )أم مجلــس( أم 

القضــاء نفســه، مراجعــة القوانــن الترشيعيــة والتنفيذيــة. يف دول عديــدة، كانــت مراجعــة الترشيعــات عــى 

مــّر عقــود ال بــل قــرون تتعــارض مــع ســيادة الرملــان )وأحيانًــا ســيادة الحكــم املَملَــيك(. يُلــزم تأســيس آليــة 

مراجعــة دســتورية الســلطات الثــاث باحــرتام الدســتور واالمتثــال للقانــون األعــى يف البلــد.

العالقات بني السلطتني التنفيذية والترشيعية: هيمنة أم توازن؟

· تتيــح العاقــات بــن الســلطات الدســتورية املختلفــة منــح صفــة قانونيــة للنظــام الســيايس )انظــر “الفصــل 	

األفقــي للســلطات”(. لكــن، بــن النــّص الدســتوري وتطبيقــه العمــّي، مثـّـة ثغــرات كبــرية: فالنظــام الرملــاين قــد 

ــا، بينــا قــد يكــون نظــام دميقراطــي عــى الــورق ديكتاتوريًــا يف الواقــع. لــذا، مــن  يكــون شــبه رئــايس عمليً

الــرضورّي التذكّــر أّن الواقــع يختلــف غالبًــا عــن التصميــم الدســتوري األصــي. 

· غالبًا ما تسمح مسألة توازن القوى بن السلطتن التنفيذية والترشيعية بتصنيف النظام السيايس عى النحو التايل: 	

إذا كانــت الســلطة الترشيعيــة )الرملــان( تتّخــذ القــرارات السياســية مــع هامــش تقديــري كبــري مــن  	

الســلطة التنفيذيــة، مــّا يســمح لهــا بتصميــم أو إعــادة تصميــم املقرتحــات التــي تطرحهــا الســلطة 

التنفيذيــة، تكــون الســلطة الترشيعيــة مهيمنــة عــى الســلطة التنفيذيــة؛ ويف حــال االختــاف بينهــا، 

ــة  ــة تحميــل املســؤولية السياســية للحكومــة. يتيــح هــذا الوضــع هيمن تســتطيع الســلطة الترشيعي

ــرار مــن دون  ــق أّي ق ــا )ال ميكــن تطبي ــة، ويكــون النظــام برملانيً ــة عــى التنفيذي الســلطة الترشيعي

موافقــة الرملــان الــذي ميلــك صاحيــة حجــب الثقــة(. 
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ــم بجــدول  	 ــة تقــرتح القــرارات السياســية )الــرشوع يف القــرارات، التحّك ــت الســلطة التنفيذي إذا كان

األعــال الرملــاين...( وإذا كانــت صاحيــات الســلطة الترشيعية محــدودة يف مقاومــة أو رفض مقرتحات 

الســلطة التنفيذيــة، تهيمــن عندهــا الســلطة التنفيذيــة ويُعتــر النظــام شــبه رئــايس أو شــبه برملــاين 

)يكــون رئاســيًا أحيانًــا إذا كان الرئيــس َمــن يديــر الســلطة التنفيذيــة(.

إذا كانــت الســلطتان التنفيذيــة والترشيعيــة تتشــاركان صاحيــة الرشوع يف القــرارات واتخاذهــا، يُعتر  	

ــا شــبه رئــايس أو شــبه برملــاين، لكــن ال ميكــن لطــرف  ــا )كــا يُســّمى نظاًم ــا ومتوازنً النظــام مختلطً

واحــد التــرّف مــن دون اآلخــر(.

· تؤثــر عوامــل كثــرية بعمــق يف واقــع التــوازن أو الهيمنــة بــن الســلطتن، مــّا يخّفــف مــن جمــود هــذا التمثيــل 	

الكاســييك للعاقــات بينهــا. يجــب أخــذ اللعبــة السياســية يف كّل دولــة ندرســها يف االعتبــار لتشــكيل فكــرة 

دقيقــة عــن الوضــع. يســتحيل وصــف جميــع العوامــل التــي تؤثــر يف تقييــم التــوازن بــن الســلطتن الترشيعيــة 

والتنفيذيــة، لكــن قــد تشــمل، عــى ســبيل املثــال ال الحــر، كاريزمــا الرؤســاء وقدراتهــم القياديــة، واإلجــراءات 

اإلداريــة والترشيعيــة، ووجــود قســم خدمــة مدنيــة مؤهــل وقــادر عــى تحضــري مســودات مشــاريع القوانــن. 

· يُضــاف إىل هــذه العوامــل عامــل رئيــي يســاهم فيــه وجــود أكريــة برملانيــة. يُســّمى هــذا العامــل أحيانًــا 	

بـ”واقــع األكريــة”، وهــذا يعنــي ببســاطة أنـّـه، عنــد دعــم أكريــة قويــة ومواليــة للســلطة التنفيذيــة، ترجــح 

كّفــة هــذه الســلطة، عــى الرغــم مــن احتــال تقنــي أن يــؤدي الرملــان دوًرا حاســًا. يضمــن واقــع األكريــة، 

عنــد وجــوده، قــدرة الســلطة التنفيذيــة عــى إنفــاذ سياســاتها العامــة. لكــن، قــد يكــون هــذا العامــل خطــريًا 

إىل حــّد مــا، بســبب قــدرة أكريــة قويــة عــى الســيطرة واتخــاذ القــرارات مــن دون ضوابــط وموازيــن. بالتــايل، 

ــة  ــر “حّج ــة الدســتورية وتطوي ــم ملارســة املراجع ــات الدســتورية الحاجــة إىل محاك طــّورت بعــض النظري

مضــاّدة لألكريــة” تخّفــف مــن حــّدة واقــع األكريــة. باختصــار، تســمح هــذه الحّجــة للمحاكــم مبنــع األكريــة 

مــن اتخــاذ أي قــرار غــري دســتوري، اســتناًدا إىل وجــوب احــرتام إرادة الشــعب، لكــن ضمــن إطــار الدســتور، 

ــم  ــا املحاك ــم )خصوًص ــة املحاك ــذه الحّج ــع ه ــد تدف ــال، ق ــة الح ــتورية. بطبيع ــري دس ــرارات غ ــادي ق لتف
الدســتورية( إىل التحــّول إىل جهــة صانعــة للقــرارات.6

العالقات بني السلطتني التنفيذية والقضائية: متكني القضاء من مراجعة األفعال التنفيذية لكن تحييده 

عن السياسة

· تتّســم العاقــات بــن القضــاء والســلطات الترشيعيــة بالتعقيــد دامئـًـا لألســباب املذكــورة أعــاه )تعيــن قضــاة، 	

ــي أن  ــا، ينبغ ــا أو تطبيقه ــة أو صنعه ــرارات تنفيذي ــرشوع يف ق ــد ال ــن، عن ــة(. لك ــة االنتخابي ــاب الرشعي غي

6   ميكــن إعطــاء الطــّاب متريًنــا مثــريًا لاهتــام يتخلّلــه نقــاش حــول مســألة الهيمنــة أو التــوازن بــن الســلطتن الترشيعيــة والتنفيذيــة )مــن خــال تحليــل 

الدســتور أّواًل، ثــّم تحليــل طريقــة عمــل املؤسســات يف ســياقها املحــّدد(.
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متتثــل الســلطة التنفيذيــة للقواعــد الدســتورية )باإلضافــة إىل احرتامهــا للقواعــد الترشيعيــة(. مبــا أّن الدســتور 

ــل  ال يُعتــر مجــرّد رمــز )كــا كانــت الحــال يف املــايض يف ظــّل غيــاب املحاكــم الدســتورية(، يجــب أن تتقبّ

الســلطة التنفيذيــة املراجعــة املحتملــة مــن القضــاء لقراراتهــا. ال تشــّكل هــذه املراجعــة تدّخــًا مــن القضــاء 

ــق عــى أّي مؤسســة دســتورية.  ــون تنطب ــادئ حكــم القان ــأّن مب ــر ب ــا تذكّ ــة، إمّن يف عمــل الســلطة التنفيذي

بالتــايل، تتــّم مراجعــة األفعــال التنفيذيــة ضمــن منطــق االمتثــال الدســتوري لفصــل الســلطات.

· لكــن يجــب أاّل يختلــط احــرتام الســلطة التنفيذيــة لحكــم القانــون مبنــح القضــاء ســلطة باملراجعــة الكاملــة، 	

ــرات  ــمل التري ــع لتش ــة، وأاّل تتوّس ــد القانوني ــرتام القواع ــى اح ــة ع ــة القضائي ــر املراجع ــب أن تقت إذ يج

ــذي،  ــرار التنفي ــي الق ــد صانع ــري يف يَ ــش تقدي ــة أو هام ــلطة تقديري ــد وجــود س ــرارات. عن ــية للق السياس

يجــب أن ميتنــع القضــاء عــن مراجعــة القــرارات السياســية. مثــًا، يف وضــع يتوّجــب فيــه اتخــاذ ثاثــة قــرارات 

محتملــة بشــكل قانــوين، علــًا أنّهــا متتثــل جميعهــا لحكــم القانــون، ال ميكــن للمحاكــم مراجعــة مــا إذا كان 

الخيــار )أ( أفضــل مــن الخيــار )ب( أو )ت(. فقــط عنــد اتخــاذ قــرار غــري دســتوري أو غــري قانــوين )لنفــرتض 

القــرار )ث( أو )ج( يف هــذا املثــل(، يحــّق للقضــاة مراجعــة القــرار التنفيــذي )وإعانــه غــري دســتوري(. يعــود 

ســبب هــذا التقييــد إىل اختــاف نــوع الرشعيــة بيَــد القضــاء. 

العالقات بني السلطتني الترشيعية والقضائية: صالحيات مراجعة الدستور من دون تجاوزه

· ــات 	 ــاَرن، فالعاق ــتوري املُق ــون الدس ــاً يف القان ــراً مألوف ــة أم ــال الحكوم ــة ألع ــة القضائي ــت املراجع إذا كان

بــن الســلطتن الترشيعيــة والقضائيــة لطاملــا كانــت محــدودة جــًدا. مل يتغــرّي هــذا الواقــع إاّل بعــد القبــول 

ــا  ــة نابًع ــرتّدد يف مراجعــة القوانــن الترشيعي ــة. وكان ال التدريجــي باملراجعــة الدســتورية للقوانــن الترشيعي

ــن أّن بعــض  ــم م ــايل، عــى الرغ ــل إرادة الشــعب. بالت ــه ميثّ ــئ ألنّ ــان ال ميكــن أن يخط ــن فكــرة أّن الرمل م

البلــدان تقبّلــت املراجعــة الدســتورية قبــل غريهــا )مثــل الواليــات املتحــدة يف بدايــات القــرن التاســع عــرش، 

ــة خــال القــرن نفســه(، تأّسســت معظــم املحاكــم الدســتورية  ــدان يف أمــريكا الاتيني ــة إىل عــّدة بل باإلضاف

مبوجــب الدســتور بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة.

· ــة، 	 ــن التنفيذي ــتورية للقوان ــة الدس ــع املراجع ــريًا م ــة كث ــن الترشيعي ــتورية للقوان ــة الدس ــابه املراجع تتش

وتقومــان عــى احــرتام حكــم القانــون. يســتهدف عــدد كبــري مــن األحــكام الدســتورية الســلطة الترشيعيــة، 

وُجــّل مــا تفعلــه املراجعــة الدســتورية هــو الحــرص عــى االهتــام بهــذه االلتزامــات، خصوًصــا ألّن الدســاتري 

تتضّمــن فهــارس للحقــوق األساســية التــي يجــب أن تطبّقهــا الســلطة الترشيعيــة. بالتــايل، اكتســبت املراجعــة 

ــّدد  ــة. تتع ــتورية مختّص ــة دس ــة إىل محكم ــن الترشيعي ــاع القوان ــوز إرج ــه يج ــر ألنّ ــًدا آخ ــتورية بع الدس

أنــواع أو منــاذج املراجعــة الدســتورية )ومتــارس املحاكــم العاديــة بعضهــا، والبعــض اآلخــر محكمــة دســتورية 

مختّصــة(، لكــن ســنتطرّق إىل هــذا املوضــوع يف فصــل آخــر.
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دور هيئات دستورية مستقلّة أخرى 

· يف عــدد مــن الدســاتري املعتمــدة بعــد التســعينات، وباإلضافــة إىل الســلطات الكاســيكية الثــاث )الترشيعيــة 	

والتنفيذيــة والقضائيــة(، تــّم تشــكيل هيئــات دســتورية جديــدة مســتقلّة، وكُــرّس لهــا فصــل محــّدد لتــارس 

ــات الدســتورية  ــا ارتبطــت هــذه الهيئ ــا م ــة. غالبً ــة لدعــم الدميقراطي ــات املعيّن باســتقالية بعــض الصاحي

ــات...( أو  ــاواة، واالنتخاب ــة، واملس ــات اإلعامي ــل الحري ــّددة )مث ــات مح ــوق أو حري ــق حق ــتقلّة بتطبي املس

بالحــرص عــى انفصالهــا عــن الســلطات األخــرى )مثــل املدقـّـق العــام املســؤول عــن مراقبــة النفقــات املاليــة 

ملؤسســات الدولــة(.

· ــى األوامــر مــن أي جهــة أخــرى. ضمــن 	 ــّم تعريــف هــذه الهيئــات الدســتورية كهيئــات مســتقلّة ال تتلّق يت

نطــاق كفاءاتهــا، تقــوم بالــدور الــذي حــّدده لهــا الدســتور، وتتــرّف وترفــع تقاريرهــا باســتقالية. ينبغــي 

أن تكــون هــذه الهيئــات وطواقمهــا مرفّعــة عــن أي انتقــاد وأن تتــرّف وفــق معايــري أخاقيــة ســامية. لكــن، 

ــة )مثــل قــرارات ســلطات دســتورية  ــق منهــا مــن خــال مراجعــة قضائي تجــوز مراجعــة قراراتهــا أو التحّق

أخــرى(، وعليهــا أن ترفــع تقاريــر ســنوية عــادًة للرملــان لوصــف نشــاطاتها واإلبــاغ عــن اســتخدام الوســائل 

ــات  ــت الهيئ ــايل، ليس ــدود. بالت ــذه الح ــة ه ــاوز املراجع ــن أن تتج ــن، ال ميك ــا. لك ــت له ــي أُتيح ــة الت املالي

الدســتورية املســتقلّة فــوق الســلطات األخــرى، إمّنــا تتجاوزهــا. 

· قــد تســتدعي أســباب تشــكيل هــذه الهيئــات املســتقلّة ضّمهــا لخــراء وأعضــاء مــن املجتمــع املــدين، وتــؤّدي 	

ــن  ــا يف حايــة بعــض الحقــوق والحريــات. مثــًا، عــادًة، تضــّم اللجنــة اإلعاميــة املســتقلّة صحافيّ دوًرا تقنيً

ومراســلن إعاميــن يحاولــون التمّســك مبعايــري جــودة عاليــة مــن ناحيــة شــفافية املعلومــات. كذلــك، تتــوىّل 

لجنــة االنتخابــات تنظيــم انتخابــات حــرّة وعادلــة لوضــع قوائــم مشــرتكة للناخبــن والحــرص عــى قدرتهــم 

عــى مارســة حقوقهــم مــن دون تدّخــل مــن الســلطة التنفيذيــة، أو األحــزاب السياســية، أو أّي مؤسســات 

أخــرى قــد تــؤّدي إىل انحيــاز يف العمليــة االنتخابيــة أو نتائجهــا. 

· قــد تضــّم هــذه الهيئــات املســتقلّة أيًضــا نواحــَي أكــر تحديــًدا مثــل االســتدامة البيئيــة، ومتثيــل املجموعــات 	

اإلثنيــة أو الدينيــة أو الشــباب. لكــن، ال يجــوز اعتبارهــا حــاًّ عجائبيًــا للمشــاكل، إذ تحتــاج إىل الدعــم املــايل 

ملارســة مهّاتهــا. وفــق مســح ُمقــاَرن، أّدت بعــض الهيئــات دوًرا متفّوقًــا بينــا كانــت هيئــات أخــرى غــري 

مجديــة. بالتــايل، وفــق التوصيــات الحاليــة، يجــب أن تقتــر صاحيــات هــذه الهيئــات عــى األهــداف التــي 

ميكنهــا تحقيقهــا فعليًــا بــداًل مــن تكثريهــا مــن دون قيــود. 
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مترين محاكاة: تحديد أنظمة الحكم

مترين 1:

يتوزّع الطّاب عى أربعة فرق.

لكّل دراسة حالة، يُفرتض بالفريق:

رسم مخطّط معلومات يجّسد نظام الحكم . 1

تحديد نوع نظام الحكم املُتّبع )ترير اإلجابة(. 2

دراسة الحالة رقم 1: دستور كرايا

الرئيس:

· ينتخب الشعب رئيس الباد مبارشًة. 	

· ال ميكن للرئيس أن يكون عضًوا يف الرملان االتحادي أو عضًوا يف برملان الدولة.	

· يتمتّع الرئيس بجميع الصاحيات التنفيذية، وميكنه إصدار جميع األوامر التنفيذية الازمة لتطبيق القوانن. 	

· يستطيع الرئيس أن يقّدم مشاريع قوانن يف الرملان.	

· يجــب أن تحظــى جميــع مشــاريع القوانــن التــي تتــّم مناقشــتها يف الرملــان مبوافقــة الرئيــس قبل أن يســتطيع 	

الرملــان البــّت فيها. 

· بعــد موافقــة الرملــان عــى مــرشوع القانــون، يجــب أن يصــادق عليــه الرئيــس يك يصــدر رســميًا. يجــب أن 	

يوقـّـع الرئيــس عــى مــرشوع القانــون يف غضــون 30 يوًمــا بعــد أن يقــرّه الرملــان. إذا مل يوقـّـع الرئيــس يف هــذه 

املهلــة، يُعتــر القانــون قــد صــدر رســميًا. 

· ال ميكن للرئيس حّل الرملان.	

· ــة 	 ــس بتهمــة الخيان ــان عــزل الرئي ــان، وال يســتطيع الرمل ــس للمســاءلة السياســية مــن الرمل ال يخضــع الرئي

ــن.  ــة الثلث ــت بأغلبي العظمــى أو الفســاد إاّل مــن خــال تصوي

الحكومة:

· يعّن رئيس الباد وزراء الحكومة.	

· ال ميكن للوزراء يف الحكومة أن يكونوا نّوابًا أيًضا. 	

· يرشف الرئيس مبارشًة عى الوزراء.	

· يُعتــر الــوزراء مســؤولن سياســيًا تجــاه الرئيــس. يســتطيع الرئيــس إقالــة وزيــر أو جميــع الــوزراء إذا مل يُكــن 	

راضيًــا عــن أفعالهــم ونتائجهــا. 
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الربملان:

· يضّم الرملان مجلسن: املجلس األدىن واملجلس األعى.	

· ينتخب الشعب املجلس األدىن مبارشًة.	

· يرشف الرملان عى أفعال الرئيس وحكومته.	

· ال يستطيع الرملان إقالة الحكومة أو وزرائها.	

· ــة 	 ــت بأغلبي ــال تصوي ــن خ ــاد إاّل م ــى أو الفس ــة العظم ــة الخيان ــس بتهم ــزل الرئي ــان ع ــتطيع الرمل ال يس

ــن. الثلث

دراسة الحالة رقم 2: دستور فالورستان 

رئيس البالد:

· ينتخب الرملان االتحادي وبرملانات الواليات الرئيس بشكل غري مبارش.	

· ال ميكن لرئيس الباد أن يكون عضًوا يف الرملان االتحادي أو يف أحد برملانات الواليات.	

· ال يخضــع الرئيــس للمســاءلة السياســية مــن الرملــان، وال يســتطيع الرملــان عــزل الرئيــس بتهمــة مخالفــة 	

ــن. ــة الثلث ــت أغلبي الدســتور إاّل بتصوي

· يحّق للرئيس منح الصفح والعفو.	

· يســتطيع الرئيــس أن يحــّل املجلــس الرملــاين األدىن ويدعــو إىل انتخابــات ُمبكــرة إذا تعــرّس تشــكيل حكومــة 	

بســبب غيــاب أكريــة واضحــة يف املجلــس األدىن.

· يتمتّع الرئيس بالصاحيات التنفيذية التي ميارسها بناًء عى مشورة مجلس الوزراء.	

· ــة، عــى الرئيــس أن يتــرّف مبوجــب املشــورة التــي قّدمهــا لــه مجلــس 	 عنــد مارســة الصاحيــات التنفيذيّ

الــوزراء.

مجلس الوزراء:

· يتألّف من رئيس الوزراء ووزراء آخرين.	

· رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة.	

· يعّن الرئيس قائد حزب األكرية يف املجلس الرملاين األدىن يف منصب رئيس الوزراء.	

· يعّن الرئيس الوزراء اآلخرين وفق مشورة رئيس الوزراء.	

· رئيس الوزراء والوزراء نّواب يف الرملان أيًضا.	

· يقــّدم مجلــس الــوزراء الّنصــح للرئيــس يف مارســة صاحياتــه التنفيذيــة. يجــب أن يأخــذ الرئيــس بنصائــح 	

مجلــس الــوزراء يف أفعالــه.
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· يستطيع مجلس الوزراء طرح مشاريع قوانن يف الرملان.	

· يخضع مجلس الوزراء للمساءلة السياسية من الرملان.	

· ميكن للرملان إقالة مجلس الوزراء )رئيس الوزراء والوزراء اآلخرين( إذا حجب املجلس األدىن الثّقة عنه.	

الربملان:

· يتألّف الرملان من مجلسن: املجلس األدىن واملجلس األعى.	

· ــارش عــن 	 ــا يُنتخــب أعضــاء املجلــس األعــى بشــكل غــري مب ــارشًة، بين ينتخــب الشــعب املجلــس األدىن مب

ــات. ــات الوالي ــق برملان طري

· يعّن الرئيس قائد حزب األكرية يف املجلس األدىن يف منصب رئيس الوزراء.	

· يرشف الرملان عى أفعال مجلس الوزراء.	

· ــس 	 ــة مجل ــس األدىن إقال ــا، يســتطيع املجل ــوزراء ونتائجه ــس ال ــا عــن أفعــال مجل ــان راضيً ــن الرمل إذا مل يُك

ــوزراء مــن خــال تصويــت لحجــب الثقــة.  ال

دراسة الحالة رقم 3: دستور موتومبا للعام 2018

الرئيس:

· ينتخب الشعب الرئيس مبارشة.	

· ميكــن للرئيــس إصــدار جميــع األوامــر التنفيذيــة الازمــة لتطبيــق القوانــن التــي ميّررهــا الرملــان. تســتوجب 	

األوامــر التنفيذيــة توقيــع الرئيــس، وتوقيًعــا ثانيًــا مــن رئيــس الــوزراء.

· يستطيع الرئيس أيًضا إصدار أوامر تنفيذية متعلّقة بجميع املسائل غري املُدرجة كمسائل ترشيعية يف الدستور.	

· يحرض الرئيس اجتاعات مجلس الوزراء ويرأسها. يحّدد الرئيس جدول أعال اجتاعات املجلس.	

· يستطيع الرئيس بعث رسائل للرملان.	

· يعــّن الرئيــس رئيــس الــوزراء والــوزراء اآلخريــن، لكــن يتطلـّـب هــذا التعيــن موافقــة املجلــس األدىن للرملــان 	

مــن خــال تصويــت األكريــة البســيطة.

· ميكن للرئيس إقالة رئيس الوزراء والوزراء اآلخرين إذا مل يُكن راضيًا عن أفعالهم أو نتائجها.	

· ال يخضــع الرئيــس للمســاءلة السياســية مــن الرملــان. ال ميكــن للرملــان إقالــة الرئيــس إذا مل يُكــن راضيًــا عــن 	

أدائــه ونتائجــه. يســتطيع الرملــان عــزل الرئيــس فقــط يف حالــة الخيانــة العظمــى. 
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مجلس الوزراء:

· يتألّف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء والوزراء اآلخرين.	

· يرتأس رئيس الوزراء مجلس الوزراء.	

· يعــّن الرئيــس رئيــس الــوزراء والــوزراء اآلخريــن، رشط أن يوافــق املجلــس األدىن للرملــان مــن خــال تصويــت 	

ــيطة. األكرية البس

· يصــدر رئيــس الــوزراء، والــوزراء اآلخــرون املعنيــون، إىل جانــب الرئيــس، األوامــر التنفيذيــة الازمــة لتطبيــق 	

القوانــن التــي يقرّهــا الرملــان. تســتوجب هــذه األوامــر التنفيذيــة توقيــع الرئيــس وتوقيًعــا ثانيـًـا مــن رئيــس 

الــوزراء والــوزراء املعنيــن. 

· يستطيع مجلس الوزراء طرح مشاريع قوانن يف الرملان.	

· يخضــع رئيــس الــوزراء والــوزراء اآلخــرون للمســاءلة السياســية مــن الرئيــس. بالتــايل، ميكــن للرئيــس إقالــة 	

ــا عــن أفعالهــم أو نتائجهــا.  رئيــس الــوزراء ووزراء آخريــن إذا مل يُكــن راضيً

· ــا للمســاءلة السياســية مــن الرملــان. ميكــن للمجلــس األدىن 	 ــوزراء اآلخــرون أيًض ــوزراء وال يخضــع رئيــس ال

ــة البســيطة. ــوزراء مــن خــال تصويــت لحجــب الثقــة باألكري ــة مجلــس ال للرملــان إقال

الربملان:

· يتألّف الرملان من مجلسن: املجلس األدىن واملجلس األعى.	

· يُنتخــب املجلــس األدىن مبــارشًة مــن الشــعب، بينــا يُنتخــب أعضــاء املجلــس األعــى بشــكل غــري مبــارش مــن 	

الســلطات اإلقليميــة والبلديــة املُنتَخبــة. 

· يصادق الرملان عى تعين رئيس الباد لرئيس الوزراء والوزراء اآلخرين من خال تصويت األكرية البسيطة.	

· ــه 	 ــر حــول أفعال ــّواب طــرح أســئلة عــى أّي وزي ــوزراء. يســتطيع الن يــرشف الرملــان عــى عمــل مجلــس ال

ــة. ــال الحكوم ــق يف أفع ــق للتحقي ــة تحقي ــان تشــكيل لجن ــك، يســتطيع الرمل ــا. كذل ونتائجه

· إذا مل يُكــن الرملــان راضيًــا عــن أفعــال مجلــس الــوزراء ونتائجهــا، يســتطيع املجلــس األدىن أن يقيــل مجلــس 	

الــوزراء عــر تصويــت لحجــب الثقــة باألكريــة البســيطة.
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مترين 2:

اختبار حول املعايري الدولية الستقالية القضاء

ــار القضــاة املســتقبلين. تشــمل . 1 ــة الختي ــري معّدل ــد لوضــع معاي ــي جدي ــون وطن ــرار قان ــّم إق يف روبســتان، ت

هــذه املعايــري االســتعاضة عــن معيــار “األهليــة القانونيــة املثبتــة” يف القانــون الســابق بـ”األهليــة القانونيــة 

األساســية أو الخــرة العمليــة يف هيئــة حكوميــة”. ُوضــع هــذا الــرشط الــذي يُعــّد أكــر شــمولية ملنــح عــدد 

أكــر مــن األشــخاص الذيــن ســبق أن عملــوا كموظفــن حكوميــن الفرصــة ليصبحــوا قضــاة بعــد خدمــة طويلــة 

األمــد. 

 ميتثل هذا الحكم الجديد كليًا ملبدأ استقالية القضاء.

 ال ميتثل هذا الحكم الجديد عى اإلطاق ملبدأ استقالية القضاء.

  ال يبــدو أّن هــذا الحكــم الجديــد ميتثــل ملبــدأ اســتقالية القضــاء، إاّل إذا كان القــايض املُعــّن قــد اكتســب 

خــرة قانونيــة خــال نشــاطه املهنــي كموظـّـف حكومــي.

يف فرويتســتان، رئيــس القضــاة املعــّن حديثـًـا هــو صهــر وزيــر الداخليــة. لكّنــه قــاٍض ذو بــاٍع طويــل ومحــاٍم . 2

محــرتم يف البــاد. تــّم تعيينــه بعــد عمليــة اختيــار طويلــة أجرتهــا لجنــة الخدمــات القضائيــة بشــفافية. 

 يخالف هذا التعين مبدأ استقالية القضاء

  تّم هذا التعين بطريقة عادلة، لكن مثّة شّك دائم يف عدم استيفائه رشوط استقالية القضاء

  يخضع التعين لرشط استقالية القضاء ألّن السلطة التنفيذية مل تتدّخل يف عملية االختيار

يف بلبلســتان، تأّسســت محكمــة خاّصــة ومختّصــة ملقاضــاة اإلرهابيــن الذيــن يهــّددون الســام واالســتقرار . 3

يف البــاد بالتفجــريات والهجــات عــى املدنيــن. تضــّم هــذه املحكمــة الخاّصــة قضــاة ينتمــون إىل 

ــكرية. ــم العس املحاك

  ال يجوز تأسيس محكمة خاّصة! ينتهك ذلك مبدأ الحياد.

  هذا األمر طبيعي ألّن هؤالء األشخاص إرهابيون، ويجب أاّل يُعاملوا بالطريقة نفسها كمجرمن آخرين.

ــات  ــر يف الضان ــب النظ ــك، يج ــع ذل ــاء. م ــاد القض ــدأ حي ــدو ملب ــا يب ــى م ــة ع ــذه املحكم ــل ه   ال متتث

ــتُطبّق. ــي س ــراءات الت واإلج
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يف كيوســتان، حكــم قــاٍض يف محكمــة االســتئناف عــى موقــف الحكومــة يف قضيــة فســاد. متـّـت “ترقيــة” هــذا . 4

القــايض إىل منصــب رشيّف مــن دون مســؤوليات، بحيــث تعــرف الحكومــة أنـّـه غــري قــادر عــى اتخــاذ قــرارات 

ــا أعــى، لكــن ســتُحّد قدرتــه  ضــّد الســلطتن التنفيذيــة والترشيعيــة يف هــذا املنصــب. ســيتلّقى القــايض راتبً

عــى مراجعــة قــرارات الحكومــة والســام. يتســاءل مــا إذا كان بإمكانــه رفــض “الرتقيــة”.

  يجب أن يقبل ألنّه موظّف عام. 

  يجب أن يرفض عى الرغم من الرتقية ألنّها عقوبة مقّنعة بسبب حكمه السابق. 

ــا . 5 ــم العلي ــادة عــدد القضــاة يف املحاك ــد لزي ــون جدي ــر العــدل مــرشوع قان ــس ووزي ــد، اقــرتح الرئي يف بوتيلن

ــا(.  واملحكمــة العليــا، وتغيــري ســّن التقاعــد ليتســاوى مــع ســّن تقاعــد املوظفــن العامــن اآلخريــن )65 عاًم

طرحــا هــذا اإلصــاح كخطــوة تطويريــة إلرساع العمليــة القضائيــة، وتقصــري مــّدة اإلجــراءات، وتقريــب العاقــة 

بــن النــاس والقضــاة. نتيجــة لذلــك، ســيُضطّر عــدد مــن القضــاة إىل االســتقالة، عــى الرغــم مــن اســتعدادهم 

ملواصلــة مهّاتهــم.

  ال ينتهك هذا الوضع أي مبادئ متعلّقة باستقالية وحياد القضاء.

  هذا إصاح غري مقبول وانتهاك ملبدأ فصل السلطات بن السلطتن الترشيعية والتنفيذية.

ــم، وهــذه الخطــوة هــي مجــرّد  ــذا، ال ســبب إلبقائه ــن يف الســّن محافظــون. ل ــع القضــاة املتقّدم   جمي

ــن. ــم ووضــع املوظفــن العامــن اآلخري ــن وضعه مســاواة ب

يف غرغرلنــد، تــّم تخفيــض ميزانيــة املحاكــم بســبب القيــود اإلداريــة واملاليــة. علّلــت الحكومــة ذلــك بقولهــا . 6

إّن القضــاء مســؤول عــن تشــارك عــبء ديــون الوطــن، بالتــايل، عــى جميــع املحاكــم تحّمــل تخفيــض امليزانيــة 

القضائيــة اإلجاليــة. يؤثــر ذلــك يف فعاليــة منظومــة املحاكــم. 

ــار لــدى    هــذا الحــّل ليــس مقبــواًل ألّن بعــض املســائل مثــل إنصــاف النظــام القضــايئ مل تُؤخــذ يف االعتب

دراســة منافــع وســيّئات القــرار.

  ال يؤثر ذلك بأّي شكل من األشكال يف طريقة البّت يف قضايا املحاكم كا أنّه ال يرّض باستقالية القضاء.

  يجــب بــذل جميــع الجهــود املمكنــة ملنــع تأثــر اســتقالية القضــاء وحيــاده، لكــن يجــب أن يكــون تأثــري 

القيــود املاليــة عــى القضــاء أقــّل مــا ميكــن. 
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ــل . 7 ــة تعم ــات القضائي ــدة للخدم ــة جدي ــا، لجن ــد حديثً ــتور املُعتم ــب الدس ــت، مبوج ــلند، تأّسس يف بارادايس

ــون عــن الســلطة  ــة وممثل ــن تعيّنهــم الســلطة التنفيذي ــة تضــّم موظّف بطريقــة مســتقلّة. لكــّن هــذه اللجن

الترشيعيــة. ال ميكــن تعيــن ســوى األشــخاص املامئــن واملؤهلــن ذوي إمكانيــات قضائيــة وقانونيــة، باســتثناء 

ــة.  ــّم الســحب بالقرعــة عشــوائيًا الختيارهــم مــن قامئــة انتخابي %10 يت

  أصاب الدستور عندما نّص عى تشكيل هيئة مستقلّة تضمن إنصاف القضاء ومهنيّته.

  تعين %10 من الخراء من خارج االختصاص القانوين كقضاة غري مقبول. 

  ما من نظام مثايل! يبدو هذا الرشط محدوًدا وقد يضّمن املنظومة القضائية رؤية الشعب.

ــم” . 8 ــات تحكي ــيس “منتدي ــم وتأس ــاالت إىل املحاك ــن اإلح ــّد م ــد الح ــدل الجدي ــر الع ــتان، أراد وزي يف تبكس

ــقف 1000 دوالر  ــّدد س ــم. ح ــة لنزاعاته ــواًل رسيع ــدون حل ــن يري ــخاص الذي ــة لألش ــون متاح ــدة تك جدي

ــم  ــون املحاك ــن تك ــايل، ل ــا. بالت ــا أطــول إلصــدار أحكامه ــم وقتً ــح املحاك ــة ملن ــة الوصــول إىل املحكم إلمكاني

متاحــة لألشــخاص الذيــن لديهــم نزاعــات بســيطة، وســيقصدون املنتديــات عوًضــا عنهــا. لكــن، يف حــال نشــوب 

ــاٍم محــرتف. ــم مح ــة، رشط أن ميثله ــم إىل املحكم ــة قضيته ــن إحال ــون م خــاف، يتمّكن

  تتّم مصادفة هذا الحّل غالبًا، ويجب اعتباره حاًّ عاديًا.

  هذا انتهاك واضح ملبدأ استقالية القضاء.

  هــذا القــرار مقبــول مبدئيًــا، لكــّن وجــوب تعيــن محــاٍم محــرتف لتمثيــل الشــخص املعنــي يــؤدي إىل متييــز 

غــري مقبــول قــد يتســبّب بانتهــاك مبــدأ املســاواة يف اللجــوء إىل املحاكــم.
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 الفصل الّسابع 

الفصل األفقي للسلطات
عاصم خليل

املوضوع

يتناول هذا الفصل األنظمة السياسية الحديثة: تصنيفها، وتعريفها، وأوجه االختاف والتشابه بينها.

املقّدمة

ــه الوظائــف املتنّوعــة  ــوزّع يف ظلّ ــة، وتت ــدول الحديث ــة يف ال ــز الدميقراطي “فصــل الســلطات” هــو مــن أهــّم ركائ

ــد مؤسســة واحــدة أو بعــض املؤسســات أو شــخص واحــد أو  للدولــة بطريقــة تضمــن عــدم تركيــز الســلطة يف يَ

بعــض األشــخاص. يُعــرف هــذا بالفصــل األفقــي للســلطات. 

تقليديـًـا، تـُـوزّع وظائــف الدولــة عــى ثاثــة فــروع للحكومــة – الســلطة الترشيعيــة، والســلطة التنفيذيــة، والســلطة 

ــه  ــلطات” يف الفق ــل الس ــة و”فص ــة للدميقراطي ــة األهمي ــاء بالغ ــتقالية القض ــن أّن اس ــم م ــى الرغ ــة. ع القضائي

الدســتوري الكاســييك، تعتمــد األنظمــة السياســية يف أغلــب األحيــان عــى ترتيبــات دســتورية تنظّــم العاقــة بــن 

الســلطتن الترشيعيــة والتنفيذيــة للحكومــة فقــط. 

ــة  ــة، ومــن جه ــن ســلطات الدول ــة، يضمــن التعــاون ب ــة. مــن جه ــات مختلف لكــّن فصــل الســلطات يخــدم غاي

أخــرى، يــريس نظــام ضوابــط وموازيــن. وتختلــف اآلليــات والرتتيبــات الدســتورية التــي تســاعد الــدول يف تحقيــق 

هــذه األهــداف بــن دولــة وأخــرى، وتتيــح وجــود أنظمــة متنّوعــة لفصــل الســلطات يف الدميقراطيــات. يشــري فقــه 

القانــون الدســتوري إىل هــذا النــوع مــن الرتتيبــات التــي تضمــن التعــاون بــن فــروع الحكومــة ومؤسســاتها وتــريس 

نظــام ضوابــط وموازيــن بالـ”النظــام الســيايس”. 
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تفيــد مجــاالت علميــة أخــرى مرتبطــة بهــذا املجــال، مثــل العلــوم السياســية أو التاريــخ، يف فهــم األنظمــة السياســية 

يف القانــون الدســتوري. تقــّدم هــذه املجــاالت رؤيــة قيّمــة حــول طريقــة تطــّور هــذه األنظمــة عــى مــّر التاريــخ، 

واألهــداف التــي عملــت يف ســبيلها يف حقبــة تاريخيــة أو لحظــة سياســية معيّنــة. كذلــك، تســاعد يف فهــم عواقــب 

هــذه الرتتيبــات عــى البلــد، عــى الصعيــد االجتاعــي واالقتصــادي والســيايس )مثــًا، نتائــج انتخابــات ُمبكــرة؛ وقــع 

حكومــة أقليّــة عــى األحــزاب السياســية القامئــة، إلــخ.(. عــى الرغــم مــن أّن هــذه الــرؤى مفيــدة، مــن الــرضوري 

عــدم تنــايس املســألة األهــّم للنظــام الســيايس يف القانــون الدســتوري، أي نــوع فصــل الســلطات القائــم. 

يف الفقــه الدســتوري، تقَســم األنظمــة السياســية إىل ثــاث فئــات: يشــري النظــام الرملــاين إىل نــوع النظــام املوجــود 

يف اململكــة املتحــدة؛ والنظــام الرئــايس إىل نــوع النظــام يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة. كذلــك، تذكــر كتــب القانــون 

الدســتوري الكاســييك نظــام “الجمعيــة” املُتّبــع يف ســويرسا فقــط )وميكــن القــول يف منظمــة التحريــر الفلســطينية 

أيًضــا(. لذلــك، لــن يــأيت هــذا الفصــل عــى ذكــر النظــام الســيايس الســويرسي إاّل بــأدىن حــّد. إّن “أحــدث” نظــام 

ــع، عــى  ــة الفرنســية الخامســة. يف الواق ــن، هــو النظــام الســيايس للجمهوري ــا يســّميه بعــض املؤلف ســيايس، ك

الرغــم مــن مقاومــة أســاتذة القانــون الدســتوري التقليــدي، قــد يُعتــر النظــام الســيايس الفرنــي فئــة خاّصــة مــن 

األنظمــة السياســية، ومنفصلــة عــن النظامــن الرملــاين والرئــايس. غالبـًـا مــا يُشــار إىل هــذا النظــام الســيايس، كــا يف 

هــذا الفصــل، بالنظــام شــبه الرئــايس )عــى الرغــم مــن أّن بعــض املصــادر تســّميه النظــام شــبه الرملــاين أو النظــام 

املختلــط أو الهجــن، إلــخ.(.

لســبب مــا، تختــار دول عديــدة، حديثــة كانــت أم قدميــة غــرّيت دســاتريها بعــد انقابــات أو ثــورات، النظــام الهجن 

الــذي ال ميكــن اعتبــاره برملانيًــا أو رئاســيًا متاًمــا، بــل هــو خليــط: إنـّـه شــكل مــن أشــكال األنظمــة شــبه الرئاســية. 

فالجمهوريــة الفرنســية الخامســة ليســت منــوذج النظــام شــبه الرئــايس، خافـًـا للمملكــة املتحــدة يف النظــام الرملــاين 

والواليــات املتحــدة األمريكيــة يف النظــام الرئــايس.

يف الواقــع، يشــهد التاريــخ أمثلــة عديــدة أخــرى تنــدرج يف الفئــة التــي تُســّمى اليــوم بالنظــام شــبه الرئــايس، الــذي 

كان قامئـًـا يف بلــدان قبــل عــام 1958 )ســنة اعتــاد دســتور الجمهوريــة الفرنســية الخامســة( مثــل جمهوريــة فاميــار 

ــا هــذه ضمــن النظــام شــبه  ــة يف أيامن ــات فرعي ــا فئ ــة أيًض ــة. مثّ ــن األوىل والثاني ــن العامليت ــن الحرب ــا، ب يف أملاني

الرئــايس، يحــّدد نــوع العاقــة بــن الرئيس/الحكومــة نــوع الفئــة الفرعيــة ضمــن هــذا النظــام. 

ــل إىل تضمــن فــروع “جديــدة” يف الحكومــة يف النقــاش، عنــد الحديــث عــن األنظمــة  تجــدر اإلشــارة إىل وجــود َميْ

السياســية، غــري الفــروع الكاســيكية الثاثــة. مثــًا، يهتــّم البعــض لــدور الســلطات املســتقلّة وغــري الحكوميــة ألّن 

ــك إىل اســتبعاد  ــة يف الحكومــة ال يشــملها. يشــري ذل ــة والترشيعي ــن الســلطتن التنفيذي ــة ب النقــاش حــول العاق

ــا )خــارج إطــار الحكومــة( مــن التحليــل  جــزء مهــّم مــن الســلطة التنفيذيــة التــي متارســها هيئــات مســتقلّة حاليً

الكاســييك لألنظمــة السياســية.

كذلــك، عندمــا تتنــاول الفئــات الكاســيكية لألنظمــة السياســية الحديــث حــول الســلطات التنفيذيــة والترشيعيــة 

والقضائيــة، تشــري غالبًــا إىل األجهــزة الرئيســية التــي متــارس هــذه الســلطات )فتخلــط بــن الســلطة عينهــا وجهــاز 
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ــي  ــع الغن ــتيعاب الواق ــن اس ــيايس ع ــام الس ــز النظ ــك، يعج ــة(. بذل ــلطة معيّن ــارس س ــذي مي ــي ال ــة الرئي الدول

ــي  ــة الت ــق؛ )2( الســلطة الترشيعي ــي تتجــاوز “الحكومــة” مبعناهــا الدقي ــة الت ــد لـــ )1( الســلطة التنفيذي واملعّق

ــة. ــة التــي تتجــاوز دور املحاكــم العادي تتجــاوز الرملــان؛ و)3( الســلطة القضائي

نتيجــة لذلــك، يتزايــد االهتــام باألدبيــات الدســتورية ملناقشــة دور رؤســاء الــدول مثــًا، خصوًصــا يف أوقــات األزمــات 

االســتثنائية. يطــول االهتــام أيًضــا الجيــش وتفاعلــه تحديــًدا يف املراحــل االنتقاليــة ويف حقبــات بنــاء الدولــة ووضــع 

الدســاتري. أخــريًا، يــرز اهتــام باملحاكــم الدســتورية التــي تحافــظ عــى الــدور التقليــدي للمحكمــة يف فــّض النزاعات، 

لكّنهــا يف الواقــع تســاهم يف طريقــة تعــاون الســلطات الثــاث وأســلوب وضــع نظــام الضوابــط واملوازيــن. 

األهداف

· التمّكن من متييز معنى “النظام السيايس” يف القانون الدستوري	

· التعرّف إىل أهمية األنظمة السياسية وماءمتها وتصنيفها 	

· متييز خصائص كّل فئة من األنظمة السياسية يف الفقه الدستوري	

· التفريق بن املؤسسات الرئيسية للنظام السيايس يف اململكة املتحدة كنموذج عن النظام الرملاين	

· التفريق بن املؤسسات الرئيسية للنظام السيايس يف الواليات املتحدة األمريكية كنموذج عن النظام الرئايس 	

· التفريــق بــن املؤسســات الرئيســية للنظــام الســيايس يف الجمهوريــة الفرنســية الخامســة كمثــل عــن النظــام 	

شــبه الرئــايس

املواضيع التي سيشملها النقاش

· ملَ وكيف يُعتر تصنيف األنظمة السياسية مامئًا؟ 	

· األنظمة السياسية يف ظّل الدميقراطية	

· املقاربة الكاسيكية لألنظمة السياسية من منظار القانون الدستوري	

· ماذا عن انتخاب رئيس الدولة؟	
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ملَ وكيف يُعترب تصنيف األنظمة السياسية مالمئًا؟

· عــى الرغــم مــن أهميــة الفئــات والتصنيــف لغايــات ســنرشحها أدنــاه، يجــب أاّل ننــى أّن هناك أنظمة سياســية 	

بقــدر مــا هنــاك دول، بســبب وجــود فروقــات بــن الــدول مــن حيــث طريقة فصــل الســلطات والتحّقــق منها. 

· ــّم وهــو أّن 	 ــر مه ــر عن ــون الدســتوري، يجــب تذكّ ــة السياســية يف القان ــات األنظم ــع فئ ــل م ــد التعام عن

ــا أو رئاســيًّا أو  الفئــات تنتــج مــن الفقــه، وال تنجــم مــن قــرار دســتوري، فالدســتور ال يجعــل النظــام برملانيًّ

شــبه رئــايس عــر اإلشــارة إليــه يف النــّص الدســتوري. يعــود دور تصنيــف النظــام الســيايس وتحديــد فئتــه إىل 

الفقــه، كــا ذكــر ســابقاً، بنــاًء عــى التمييــز بــن هــذه الفئــات مــن خــال الفقــه الدســتوري. 

· نذكر أدناه بعض األمثلة التي تشري بشكل مبارش إىل نوع النظام السيايس الذي يّدعي الدستور قيامه يف الدولة: 	

املــاّدة 1، األردن )1952(: “اململكــة األردنيــة الهاشــمية دولــة عربيــة مســتقلة ذات ســيادة ملكهــا ال  	

يتجــزأ وال ينــزل عــن يشء منــه، والشــعب األردين جــزء مــن األمــة العربيــة ونظــام الحكــم فيهــا نيــايب 

ملــيك ورايث”. 

املــاّدة 1، العــراق )2005(: “جمهوريــة العــراق دولــة اتحاديــة واحــدة مســتقلة ذات ســيادة كاملــة،  	

نظــام الحكــم فيهــا جمهــوري نيــايب )برملــاين( دميقراطــي. وهــذا الدســتور ضامــن لوحــدة العــراق”. 

· ــات 	 ــن الغاي ــرتاوح ب ــة، ت ــات متنّوع ــتوري لغاي ــون الدس ــًدا للقان ــية مفي ــة السياس ــف األنظم ــر تصني يُعت

التعليميــة والعمليــة وتصــل إىل الغايــات السياســية والقانونيــة. 

ــة، يفيــد تصنيــف األنظمــة السياســية يف فئــات، بحســب خصائصهــا وأوجــه التشــابه  	 لغايــات تعليميّ

واالختــاف بينهــا، إلــخ. يف مســاق القانــون الدســتوري. قــد يثــري اهتــام الطــّاب أكــر جمــع األنظمــة 

السياســية للــدول تحــت ثــاث فئــات بــداًل مــن مناقشــة نظــام كّل دولــة عــى حــدة كنظــام غــري منطــي.

لغايــات عمليــة، يســاعد هــذا التصنيــف الــدول الجديــدة يف االختيــار بــن مختلــف الخيــارات املتوفّرة  	

ــّم التوّصــل إليهــا يف دول أخــرى. تتبــع ذلــك مرحلــة  ــاًء عــى النتائــج التــي ت وتخصيــص توّجههــا بن

الصياغــة الدســتورية، عنــد االختيــار بــن األنــواع الثاثــة املتوفــرة مــن األنظمــة السياســية. 

لغايــات سياســية، يســاعد التّصنيــف يف تخصيــص نــوع الدولــة القامئــة أو التــي نصبــو إليهــا، فيمنــح  	

الجهــات الفاعلــة أو األفــراد أو األحــزاب معلومــات قيّمــة تســتعملها يف تنافســها عــى الســلطة. 

ــا، هــذا التّصنيــف قــد يســاعد املحاكــم املتخّصصــة يف اســتنتاج الطريقــة األمثــل التــي يجــب  	 قانونيً

للنظــام أن يســري بحســبها، حتــى يف غيــاب األحــكام الدســتورية أو عندمــا تكــون اإلشــارة إليهــا مبهمــة 

أو مضلّلــة. مــاذا لــو مل يتضّمــن الدســتور إشــارة إىل قــدرة رئيــس الدولــة عــى حــّل الرملــان؟ ميكــن 

عندهــا اللجــوء إىل فئــات األنظمــة السياســية الســتنتاج مــا إذا كانــت ســلطة حــّل الرملــان يف يـَـده أم 

ال، بحســب تصنيــف النظــام كرئــايس أو برملــاين أو شــبه رئــايس )يكــون الجــواب بالتتــايل ال، نعــم )مــن 

خــال الحكومــة(، ونعــم(. 
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· صحيــح أنّنــا فّصلنــا بعــض أنــواع مــن األنظمــة السياســية وفــق فقــه القانــون الدســتوري، لكــّن هــذا ال يعنــي 	

أّن جميــع األنظمــة السياســية متشــابهة إذا كانــت تنــدرج ضمــن فئــة واحــدة. مثــًا، إذا اختــار بلــد مــا النظــام 

ــا مختلًفــا، أي  الرملــاين للحكــم، عــى غــرار اململكــة املتحــدة، لكــن يف الوقــت نفســه، اعتمــد نظاًمــا انتخابيً

نظــام التمثيــل النســبي القائــم عــى اعتبــار اإلقليــم كلـّـه دائــرة واحــدة بــداًل مــن نظــام انتخــايب أكــري، كا يف 

اململكــة املتحــدة، حيــث تجــري االنتخابــات عــى أســاس دوائــر أصغــر ومتعــّددة. عندهــا، ال شــّك يف أّن أنــواع 

األحــزاب الفائــزة ســتختلف، مــّا ســيؤثر يف طريقــة اختيــار الرملــان للحكومــة، يف غيــاب أحــزاب بــارزة أو 

كبــرية ناتجــة مــن اعتــاد النظــام االنتخــايب النســبي مثــًا. لذلــك، تفيــد مســاهات املجــاالت العلميــة األخرى 

مثــل العلــوم السياســية والتاريــخ يف دراســة األنظمــة السياســية يف القانــون الدســتوري. 

األنظمة السياسية يف ظّل الدميقراطية

· ــة مــا. يشــّكل فصــل الســلطات 	 ــوع فصــل الســلطات يف دول ــه لن ــذي نعطي النظــام الســيايس هــو االســم ال

أســاس أّي نظــام دميقراطــي، ومــن املهــّم بــدء النقــاش حــول األنظمــة السياســية يف القانــون الدســتوري عــر 

ــا مــا  إظهــار جوهريــة فصــل الســلطات للدميقراطيــة. بينــا تعنــي كلمــة “دميقراطيــة” حكــم الشــعب، غالبً

يحكــم الشــعب نفســه يف الــدول الحديثــة مــن خــال ممثّليــه. 

ــة  	 ــة والتنفيذي ــلطات الترشيعي ــن الس ــة م ــلطات االتحادي ــّون الس ــراق )2005(: “تتك ــاّدة 47، الع امل

ــن الســلطات”. ــدأ الفصــل ب ــا عــى أســاس مب ــا ومهاته ــة، متــارس اختصاصاته والقضائي

ــة،  	 ــية والحزبي ــة السياس ــاس التعددي ــى أس ــيايس ع ــام الس ــوم النظ ــر )2014(: “ يق ــاّدة 5، م امل

والتــداول الســلمي للســلطة، والفصــل بــن الســلطات والتــوازن بينهــا، وتــازم املســؤولية مــع الســلطة، 

واحــرتام حقــوق اإلٍنســان وحرياتــه، عــى الوجــه املبــن يف الدســتور”.

املــاّدة 2، الرازيــل )1988(: “فــروع االتحــاد هــي الســلطة الترشيعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة، وهــي  	

مســتقلة بعضهــا عــن بعــض ومنســجمة بعضهــا مــع بعــض”. 

ــة  	 ــة مدني ــار دول ــاريك، يف إط ــي تش ــوري دميقراط ــام جمه ــا لنظ ــس )2014(: “تأسيًس ــة، تون الديباج

الســيادة فيهــا للشــعب عــر التــداول الســلمي عــى الحكــم بواســطة االنتخابــات الحــرة، تأّســس نظــام 

ــم عــى  ــم القائ ــه حــقُّ التنظّ ــا، ويكــون في ــوازن بينه ــن الســلطات والت ــدأ الفصــل ب ــم عــى مب قائ

التعدديــة، وحيــاد اإلدارة، والحكــم الرشــيد أُُســس التنافــس الســيايس، وتضمــن فيــه الدولــة علويــة 

القانــون واحــرتام الحريــات وحقــوق اإلنســان واســتقالية القضــاء واملســاواة يف الحقــوق والواجبــات 

بــن جميــع املواطنــن واملواطنــات والعــدل بــن الجهــات...”

· مســألة الدميقراطيــة أساســية للحديــث عــن األنظمــة السياســية يف القانــون الدســتوري، ســواء كانــت رئاســية، 	

برملانيــة، أم شــبه رئاســية. مبعنــى آخــر، يف األنظمــة غــري الدميقراطيــة، ال مجــال الســتعال النظــام الرئــايس 
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أو الرملــاين أو شــبه الرئــايس، بســبب غيــاب الفصــل الفعــي للســلطات. ال تنجــم الدميقراطيــة الحقيقيــة مــن 

انتخابــات حتــى لــو كانــت حــرّة، إمّنــا تنتــج مــن نظــام قائــم عــى فصــل الســلطات.

· ليســت املســألة األساســية قضيــة قــدرة هــذه الفئــات عــى شــمل األنظمــة غــري الدميقراطيــة، فهــي بالطبــع 	

قــادرة عــى ذلــك. لكــن، يف هــذه الحالــة، تكــون الفئــات أو التصنيفــات غــري مجديــة ألّن فصــل الســلطات 

يكــون وهميًــا وشــكليًا فقــط. عندهــا، يصطبــغ النظــام الســيايس بهيئــة نظــام برملــاين أو رئــايس أو شــبه رئايس، 

مــن دون تحقيــق أهدافــه، متفاديًــا تركيــز الســلطات يف يَــد شــخص أو بعــض األشــخاص أو مؤديًــا إىل خلــق 

نظــام ســيايس معتــّل يفــيض إىل شــلل الدولــة. 

· ــات 	 ــن الدميقراطي ــد م ــكل الوحي ــا الش ــك، إنّه ــع ذل ــة. م ــة منقوص ــي دميقراطي ــة ه ــة التمثيلي الدميقراطي

املعمــول بــه اليــوم يف الــدول الحديثــة واملعــارصة. يف ظــّل الدميقراطيــة التمثيليــة، يختــار الشــعب ممثليــه 

الذيــن يحكمونــه مــن خــال مؤسســات الدولــة. إّن فصــل الســلطات هــو نــوع مــن األنظمــة التــي تضمــن أاّل 

ينتهــي التمثيــل باحتــكار املســؤولن النافذيــن للســلطة عــر احتكارهــا يف أيديهــم.

· يف هــذا الســياق، نفهــم أهميــة التاريــخ يف رشح األنظمــة السياســية يف اململكــة املتحــدة، والواليــات املتحــدة 	

ــة، ألّن “الســلطة تفســد، والســلطة  ــا مــن عــدم الثقــة يف نظــام الدول ــة، وفرنســا، إذ تتشــارك تاريًخ األمريكي

املطلقــة تفســد بصــورة مطلقــة”، بحســب تعبــري ســيايس مصيــب. 

· يرمــي فصــل الســلطات إىل تفــادي تركيــز الســلطات يف يَــد شــخص واحــد أو بعــض األشــخاص. يشــبه ذلــك 	

ــا  ــل كّل منه ــع، تفّض ــاركاه )بالطب ــذ أن تتش ــوى لذي ــب حل ــام قال ــن اللته ــقيقتن متلّهفت ــن ش ــب م الطل

االحتفــاظ بالقطعــة األكــر(، وقبــل ذلــك، أن تتّفقــا أن تقــّص إحداهــا القالــب إىل قطعتــن متســاويتن، رشط 

أن تختــار األخــرى القطعــة التــي ســتأخذها.

· يتعلـّـق فصــل الســلطات بتقســيم مهــّات الدولــة بأســاليب تضمــن اختــاف املرّشعــن عــن منّفــذي القانــون، 	

ويف حــال نشــوب نــزاع، تدّخــل طــرف ثالــث لفّضــه، متاًمــا كــا يف حكايــة الفتاتــن اللتــن تقــّرران َمــن ســيقّص 

القالــب وأيّهــا ســتختار قطعتهــا أّواًل.

· يف النظــام الســيايس، نركّــز غالبًــا عــى نــوع العاقــات بــن الســلطتن الترشيعيــة والتنفيذيــة. لكــن، يف الواقــع، 	

يعتمــد ذلــك أيًضــا عــى نتيجــة االنتخابــات ونــوع النظــام االنتخــايب واألحــزاب التــي ينتجهــا. 

املقاربة الكالسيكية لألنظمة السياسية من منظار القانون الدستوري

· ميكــن تعريــف فصــل الســلطات مــن خــال العنــارص التــي ال يجيزهــا هــذا املفهــوم، فهــو ال يجيــز تركيــز 	

ــز  ــه ال يجي ــد مؤسســة واحــدة أو شــخص واحــد، كــا أنّ ــة يف يَ ــة والقضائي ــة والترشيعي الســلطات التنفيذي

االســتقالية التاّمــة والفصــل الجامــد بــن أجهــزة الحكــم، فهــو كنايــة عــن تعــاون وضوابــط وموازيــن بــن 

ــة.  ســلطات الدول
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· ــة يف 	 ــام الجمعي ــك نظ ــا يف ذل ــية، مب ــة السياس ــن األنظم ــواع م ــة أن ــا ثاث ــيكية غالبً ــب الكاس ــاول الكت تتن

ــد االطــاع عــى  ــن املفي ــا. م ــاين يف بريطاني ــات املتحــدة، والنظــام الرمل ــايس يف الوالي ســويرسا، والنظــام الرئ

ــذا، تتّجــه األنظــار إىل نظــام  ــه ال ينطبــق عــى أّي بلــد آخــر. ل النظــام الســويرسي لــدواٍع تاريخيــة، غــري أنّ

ــه ليــس  ــة الفرنســية الخامســة، لكّن ــرتّدد ذكــر نظــام الجمهوري ــايس. ي ــد، أي النظــام شــبه الرئ ســيايس جدي

النــوع الوحيــد املمكــن مــن األنظمــة شــبه الرئاســية، حتّــى إنّــه ليــس األّول. ميكــن إيجــاد تجــارب أقــدم يف 

ــة. ــة فاميــار األملاني ــًا يف جمهوري ــن، مث ــن العامليت ــن الحرب ــاد هــذه األنظمــة ب اعت

· يف املراجــع الكاســيكية التــي تــأيت عــى ذكــر النظامــن الرملــاين والرئــايس، يــرز متييــز بــن الفصــل املــرن بــن 	

الســلطات )يف النظــام الرملــاين( والفصــل الجامــد بينهــا )يف النظــام الرئــايس(. ال يجــدي هــذا التمييــز نفًعــا 

كــا أنّــه غــري مهــّم. يجــب أن نجــد طريقــة مغايــرة للتمييــز بــن األنظمــة السياســية املختلفــة.

· ــا، ألّن 	 ــا يضــّم برملانً ــا عندم ــر”: ال يكــون النظــام الســيايس برملانيً ــب “أشــباه النظائ ــدء أّواًل بتجّن  يجــب الب

النظــام الرئــايس أو شــبه الرئــايس أيًضــا يضــّم برملانًــا. باإلضافــة إىل ذلــك، ليــس كّل نظــام فيــه رئيــس نظاًمــا 

رئاســيًا، إذ إّن الرئيــس موجــود يف النظامــن الرملــاين وشــبه الرئــايس. 

النظام الربملاين يف اململكة املتحدة

· ليُعتر النظام السيايس برملانيًا، يجب توافر ميزتن: 	

)1( وجــود حكومــة متــارس الســلطة التنفيذيــة بينــا ال يتمتـّـع رئيــس الدولــة املنفصــل عــن الحكومــة  	

ــم  ــذي يحظــى بدع ــن الحــزب ال ــوزراء م ــس ال ــك رئي ــار املل ــة. يخت ــة فعلي ــات تنفيذي ــأّي صاحي ب

األكريــة يف مجلــس العمــوم، وميثّــل الــوزراء هــذه األحــزاب ويحتفظــون مبناصبهــم التمثيليــة أثنــاء 

عملهــم كــوزراء أيًضــا. 

ــن  	 ــة، يف حــال وجــود مجلســن( لتتمّك ــة املُنتخب ــان )أو الجمعي ــة الرمل ــة إىل ثق ــاج الحكوم )2( تحت

مــن مارســة صاحياتهــا التنفيذيــة، وميكــن حــّل الرملــان )مــن قبــل الحكومــة التــي تدعــو عندهــا 

ــات ُمبكــرة(. إىل انتخاب

النظام الرئايس يف الواليات املتحدة

· حتى يُعتر النظام السيايس رئاسيًا، يجب توافر ميزتن: 	

)1( رئيــس الدولــة هــو نفســه الســلطة التنفيذيــة، أي أن ال وجــود لحكومــة مبعنــى وزراء يرأســهم  	

رئيــس وزراء منفصــل عــن رئيــس الدولــة ويتمتّعــون بســلطة تنفيذيــة منفصلــة عــن ســلطة الرئيــس. 

 secretaries of state ــة ــارزة باإلنجليزي ــوزارات الب ــاء ال ــّمى رؤس ــدة، يُس ــات املتح ــك، يف الوالي لذل
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ــتعال  ــن اس ــم م ــى الرغ ــس ministers )وزراء(، ع ــة( ولي ــاء الدول ــي أمن ــة ه ــة الحرفي )والرتجم

املصطلــح نفســه باللغــة العربيــة: الــوزراء. القــرار والرؤيــة املعمــول بهــا يف جميــع الــوزارات هــا 

ــة الرئيــس وحــده. ــوزراء إرادة ورؤي ــق ال ــة الرئيــس، ويطبّ قــرار ورؤي

)2( ال يحتــاج الرئيــس إىل ثقــة مجلــس النــّواب يف الكونجــرس ملارســة ســلطته التنفيذيــة. وال تــوازي  	

ــد  ــة ق ــم عــى الثّق ــة، إذ إّن حصوله ــم الثق ــوزراء منحه ــات ال ــس الشــيوخ عــى تعيين ــة مجل موافق

يجعلهــم مســؤولن سياســيًا أمــام الكونجــرس. يف الواقــع، ال ميكــن للكونجــرس إقالتهــم إاّل مــن خــال 

عزلهــم )impeachment(. يف الوقــت نفســه، ال ميكــن للرئيــس أن يحــّل الكونجــرس أو يؤّجل جلســاته 

أو يتدّخــل يف عملــه. 

النظام الفرنيس شبه الرئايس

· حتى يُعتر النظام السيايس شبه رئايس كا يف الجمهورية الفرنسية الخامسة، يجب توافر ميزتن:	

)1( ثنائيــة الســلطة التنفيذيــة التــي ميارســها الرئيــس والحكومــة، مــع اســتدعاء خــاّص لانســجام يف  	

الحكــم بــن الرئيــس والحكومــة، مــن خــال مجلــس الــوزراء وآليــة التوقيــع املشــرتك.

)2( تعيــن الرئيــس للحكومــة التــي متــارس الســلطة التنفيذيــة إاّل إذا فقــدت ثقــة الجمعيــة الوطنيــة؛  	

وبإمــكان الرئيــس أن يحــّل الجمعيــة الوطنيــة. 

· ها هي بعض التنويهات الدستورية إىل النظام الفرني كمثل عن نظام شبه رئايس: 	

املاّدة 9، فرنسا )1958(: “يرتأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء”.  	

املــاّدة 12: “يجــوز لرئيــس الجمهوريــة، بعــد استشــارة رئيــس الــوزراء ورئيــي مجلــي الرملــان، أن  	

يقــرر حــل الجمعيــة الوطنيــة”. 

املــاّدة 16: “إذا تعرضــت مؤسســات الجمهوريــة أو اســتقال الدولــة أو وحــدة أراضيهــا أو تنفيذهــا  	

اللتزاماتهــا الدوليــة لخطــر داهــم وجســيم، ويف حــال توقفــت الســلطة الدســتورية العامــة عــن حســن 

ســري عملهــا املنتظــم، يتخــذ رئيــس الجمهوريــة التدابــري التــي تقتضيهــا هــذه الظــروف بعد استشــارته 

الرســمية رئيــس الــوزراء ورئيــي مجلــي الرملــان واملجلــس الدســتوري”. 

املــاّدة 20: “تحــدد الحكومــة سياســة الوطــن ومتارســها، وتكــون الخدمــة املدنيــة والقــوات املســلحة  	

تحــت ترّفهــا. وهــي مســؤولة أمــام الرملــان، وفقــاً للــرشوط ولإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف املادتن 

49 و50”.
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ــج  	 ــى برنام ــة ع ــض املوافق ــة أو رف ــحب الثق ــون س ــة قان ــة الوطني ــرّت الجمعي ــاّدة 50: “إذا أق امل

الحكومــة أو عــى بيــان سياســتها العامــة توجــب عــى رئيــس الــوزراء تقديــم اســتقالة الحكومــة إىل 

ــة”.  ــس الجمهوري رئي

ماذا عن انتخاب رئيس الدولة؟

· غالبًــا مــا يُطــرح “انتخــاب” الرئيــس كأحــد أبــرز أركان نظــام يُصّنــف كرئــايس، لكــن ســنقّدم حجًجــا تجــادل 	

عكــس ذلــك.

· ــي 	 ــات االســتثنائية الت ــة للصاحي ــر وتفســري ورشعن ــل تري ــح عام ــارش يف من يســاعد االنتخــاب الشــعبي املب

يتمتـّـع بهــا الرئيــس يف ظــّل النظــام الرئــايس. مــع ذلــك، إّن انتخــاب الرئيــس وحــده غــري كاٍف العتبــار النظــام 

ــا أو شــبه رئــايس. الســيايس نظاًمــا رئاســيًا، إذ قــد يكــون برملانيً

· كذلــك، نظــرًا إىل ارتبــاط األنظمــة الرئاســية وشــبه الرئاســية غالبًــا بانتخــاب الرئيــس، مــن املســتحيل تفــادي 	

ــام الســيايس يف  ــام النظ ــال اتّس ــارن الحت ــون الدســتوري املُق ــيكية يف القان ــب الكاس مناقشــة معظــم الكت

مملكــة مــا بطابــع رئــايس أو شــبه رئــايس.

· ــا إذا كان 	 ــة وم ــام الســيايس يف مملك ــف النظ ــون تصني ــايس أن يك ــام الرئ ــة الّنظ ــا مســألة إمكانيّ ــرز أيًض ت

ــارشًة. يف النمســا  ــس مب ــا الشــعب الرئي ــة ينتخــب فيه ــا للنظــام الرملــاين أن يكــون تصنيــف جمهوري ممكًن

ــا.  ــزال برملانيً ــس ُمنتخــب، لكــن ميكــن القــول إّن النظــام ال ي ــًا، الرئي مث

املاّدة 60، النمسا )1920(: “)1( يتّم انتخاب الرئيس من قبل الشعب يف االتحاد الفيدرايل...” 	

مل يُكن لفرنسا رئيس ُمنتخب مبارشًة قبل استفتاء عام 1962، لكن اعتُر نظامها شبه رئايس.  	

ــر  	 ــح أك ــد يصل ــايس، أو ق ــبه رئ ــام ش ــول إّن النظ ــن الق ــن ميك ــك، لك ــاك مل ــرب واألردن، هن يف املغ

ــر أّن  ــن أّن الدســتور األردين يذك ــم م ــاين )عــى الرغ ــة أي نظــام شــبه برمل اســتعال التســمية الثاني

ــاين(.  النظــام برمل
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دراسات حاالت ومتارين وتأدية األدوار

· يف ضــوء دراســتك موضــوع النظــام الســيايس الفلســطيني واألنظمــة السياســية املختلفــة، أجــب عــا يــي: 	

بحســب املــادة )65( مــن القانــون األســايس الفلســطيني، يتــوىل رئيــس الــوزراء تشــكيل الحكومــة ويعرضهــا 

عــى املجلــس الترشيعــي لنيــل الثقــة.*

هــل يجــوز القيــام بهــذا اإلجــراء يف حــال كان النظــام الســيايس الفلســطيني “نظاًمــا رئاســيًا”؟ وملــاذا؟ ال  	

يوجــد نــص يف القانــون األســايس الفلســطيني يتيــح لرئيــس الســلطة حــل املجلــس الترشيعــي. ولكــن يف 

ــا”، هــل يتيــح النــص حــل املجلــس الترشيعــي،  حــال كان النظــام الســيايس الفلســطيني “نظاًمــا برملانيً

وَمــن الــذي يتــوىل هــذه الصاحيــة؟ علـّـل إجابتــك.

بحســب املــادة )70( مــن القانــون األســايس الفلســطيني، فــإن ملجلــس الــوزراء الحــق بتقديــم مشــاريع  	

القوانــن للمجلــس الترشيعــي. ولكــن يف حــال كان النظــام الســيايس الفلســطيني “نظاًمــا رئاســيًا”، هــل 

يجــوز القيــام بهــذا اإلجــراء، وملــاذا؟ ويف حــال عــدم إمكانيــة قيــام الســلطة التنفيذيــة بتقديــم مــرشوع 

قانــون للمجلــس الترشيعــي، مــا هــي الطريقــة التــي ميكــن اللجــوء إليهــا لتقديــم مــرشوع القانــون لــو 

اعترنــا النظــام الســيايس الفلســطيني “نظاًمــا رئاســيًا”؟ 

منــح القانــون األســايس الفلســطيني رئيــس الســلطة صاحيــات تنفيذيــة واســعة، إىل جانــب صاحيــات  	

ــل  ــا”، ه ــا برملانيً ــطيني “نظاًم ــيايس الفلس ــام الس ــال كان النظ ــن يف ح ــوزراء. ولك ــس ال ــة لرئي تنفيذي

ــل إجابتــك.  يجــوز منــح رئيــس الســلطة مهــّات تنفيذيــة بصــورة واســعة؟ علّ

يــرى البعــض أن النظــام الســيايس الفلســطيني قبــل تعديــل القانــون األســايس لعــام 2003 واســتحداث  	

منصــب رئيــس الــوزراء، هــو “نظــام رئــايس”. ناقــش ذلــك.

قــارن بــن النظــام الســيايس الفلســطيني والنظــام شــبه الرئــايس، مــن حيــث: شــكل الســلطة التنفيذيــة،  	

واملســاءلة السياســية، وحــل الرملــان، وحالــة الطــوارئ.

يف ضــوء دراســتك األنظمــة السياســية املختلفــة، مــا هــو شــكل النظــام الســيايس الفلســطيني الحــايل،  	

بعــد اســتحداث منصــب رئيــس الــوزراء عــام 2003؟

برأيك ما هو النظام السيايس األمثل لنظام الحكم يف فلسطن، يف ضوء الظروف السياسية املحيطة؟  	

· ــام 	 ــول النظ ــات ح ــاك نقاش ــت هن ــي )2014(، كان ــتور التون ــة الدس ــرة صياغ ــى خ ــك ع ــوء اطّاع يف ض

الســيايس الــذي يجــب تبنيــه – إذ كان هنــاك توجــه لتبنــي نظــام برملــاين، إال أن البعــض كان يــرى أن النظــام 

الرملــاين يحتــاج للكثــري مــن األعــراف الدســتورية التــي مل تكــن متوفــرة يف تونــس، مــّا قــد يفشــل التجربــة 

التونســية بعــد الثــورة. وهــذا مــا أدى لتبنــي نظــام هجــن أقــرب مــا يكــون للنظــام شــبه الرئــايس. مــا هــي 

برأيــك األســباب التــي دفعــت باملــرشوع الدســتوري التونــي لتبنــي النظــام الســيايس بشــكله الحــايل؟ وملــاذا 

تــم تجنــب النظــام الرملــاين؟ 

يف ضــوء الجــدول املرفــق، ميكــن تحليــل النظــام الســيايس لدولــة معينــة الســتنتاج طبيعــة النظــام الســيايس. ميكــن 

إضافــة املعلومــات يف الخانــة املخصصــة لذلــك قبــل التوصــل إىل االســتنتاج.
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الدولة موضوع 

الدراسة )تونس، مرص، 

فلسطني، إلخ.(

النظام الرئايس يف الواليات املتحدةالنظام شبه الربملاين يف اململكة املتحدةالنظام الفرنيس شبه الرئايس

جمهوريةملكيةجمهوريةنوع الدولة 

مركّبة/ اتحادية /فيدرالية بسيطةبسيطةشكل الدولة

رئيس الدولة
منتخب )مبارش( ملدة 5 سنوات قابلة 

للتجديد لوالية ثانية
ملك )وراثة(

منتخب )عن طريق ناخبن( ملدة 4 سنوات 

قابلة للتجديد لوالية ثانية

السلطة التنفيذية

ثنائية السلطة التنفيذية بوجود رئيس 

منتخب له صاحيات تنفيذية وحكومة 

يرأسها وزير أول متارس السلطة التنفيذية 

االعتيادية مع وجود آليات لضان االنسجام 

بن الرئيس والوزير األول والحكومة سواء 

من خال آلية تنظيم عقد جلسات مجلس 

الوزراء أم من خال آلية التوقيع املشرتك

ثنائية السلطة التنفيذية حيث يوجد ملك 

بدون سلطات تنفيذية حقيقية وحكومة 

متارس السلطة التنفيذية 

الرئيس وحده يساعده يف ذلك الوزراء أي 

secretaries of state

الربملان يتشكل من

يسمى الرملان ويتكون من مجلسن: 

الجمعية الوطنية. 1

مجلس الشيوخ . 2

يسمى الرملان ويتكون من مجلسن: 

مجلس العموم. 1

مجلس اللوردات. 2

يسمى الكونغرس ويتكون من مجلسن: 

مجلس النواب . 1

مجلس الشيوخ. 2

حاجة الحكومة إىل 

ثقة الربملان

ال تحتاج الحكومة إىل ثقة الرملان لبدء 

سلطتها التنفيذية )يكفي مرسوم الرئيس 

بتشكيل الحكومة( ولكنها تحتاج إىل ثقة 

لبقائها يف السلطة التنفيذية )عدم تعرضها 

لقرار الرملان بحجب الثقة عن الحكومة(

تحتاج الحكومة إىل ثقة الرملان لتارس 

سلطتها التنفيذية

ال يحتاج الرئيس إىل ثقة الرملان لكن يحتاج 

الرئيس لتعين كبار املوظفن ملوافقة أكرية 

أعضاء مجلس الشيوخ

إمكانية حل الربملان 

والدعوة النعقاده 

أو فضه 

ميكن لرئيس الجمهورية ضمن إجراءات 

خاصة حل الرملان
ميكن للحكومة أن تدعو النتخابات مبكرة 

ال ميكن للرئيس حل الرملان وال يدعو 

النعقاده أو فضه أو تأجيل انعقاده إال أنه 

يجوز له دعوته لانعقاد غري العادي

إمكانية الخلط بني 

النيابة وعضوية 

الحكومة/السلطة 

التنفيذية

ال يجوز الجمع بن الوظيفتن الترشيعية 

والتنفيذية 

يجوز الجمع بن الوظيفتن الترشيعية 

والتنفيذية 

ال يجوز الجمع بن الوظيفتن الترشيعية 

والتنفيذية

ويف حال االختيار من بن النواب ليكونوا يف 

السلطة التنفيذية عليهم أن يستقيلوا مبارشة 

وينتخب بدال منهم. 

إمكانية تدخل السلطة 

التنفيذية يف العملية 

الترشيعية

يجوز للسلطة التنفيذية التدخل يف العملية 

الترشيعية وتحديد أولوياتها 

يجوز للسلطة التنفيذية التدخل يف العملية 

الترشيعية وتحديد أولوياتها

ال يجوز للسلطة التنفيذية التدخل يف 

العملية الترشيعية أو التدخل يف أولوياتها أو 

اقرتاح مشاريع قوانن بشكل مبارش 

وإمّنا ميكنها أن تقّدم توصياتها الترشيعية من 

خال عرض حالة االتحاد.

هل موافقة الرئيس 

رضورية الصدار 

القوانني؟

الرئيس هو الذي يصدر الترشيعات وميكنه 

االعرتاض عليها من خال إعادتها لقراءة 

إضافية من قبل الرملان وميكنه أيًضا تحويلها 

إىل املجلس الدستوري للمراجعة الدستورية. 

موافقة امللكة رضورية لصدور القوانن وليس 

هناك ما مينع عدم إعطاء امللكة موافقتها 

بناًء عى نصيحة الحكومة، إال أن ذلك مل 

يحدث منذ قرون أي أن امللك/امللكة رفض 

املوافقة عى ترشيع تم إقراره من قبل 

الهيئات املختصة. 

عى الرئيس إصدار القوانن خال 10 أيام.

ميكن للرئيس االعرتاض عى القانون وعدم 

إصداره )حق الفيتو( ويجوز تجاوز هذا 

االعرتاض بتصويت ثلثي أعضاء كا املجلسن.

َمن الذي يعنّي رئيس 

الوزراء أو الوزير 

األول؟ وَمن الذي 

يعنّي باقي الوزراء؟

يقوم رئيس الجمهورية باختيار الوزير األول 

وليس بالرضورة من األحزاب التي حصلت 

عى أكرية يف الجمعية الوطنية وليس 

بالرضورة من بن النواب أصًا. ويبقى الوزير 

األّول وحكومته يف عمله ما دام يحظى 

بالثقة )أي ما دامت مل تُحجب عنه الثقة من 

قبل الجمعية الوطنية(. ويعّن الرئيس باقي 

الوزراء ويقيلهم بناًء عى اقرتاح الوزير األول. 

يختار امللك الوزير األّول أو رئيس الوزراء 

من الحزب أو األحزاب الحاصلة عى األكرية 

يف مجلس العموم ويقوم بعد ذلك باختيار 

الوزراء للحصول عى الثقة.

ال يوجد رئيس وزراء أو وزير أّول، وإمنا 

 Secretaries of state مساعدو الرئيس

)الوزراء(، ويتّم تعيينهم من قبل الرئيس 

ويوافق مجلس الشيوخ عى تعيينهم. 

وللرئيس وحده سلطة إقالتهم وال يحتاج 

إلقالتهم إىل موافقة أي جهة أخرى. 
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 الفصل الّثامن 

الفصل العمودي للسلطات
كزافييه فيليب

املوضوع

ــة، ويســتعرض الفصــل األفقــي للســلطات  ــات الدول ــن كيان ــاول هــذا الفصــل الفصــَل اإلقليمــي للســلطات ب يتن

ضمــن الدولــة املركزيــة ويناقشــه، ويســتكمل عــرض أحــد املبــادئ الرئيســية للقانــون الدســتوري: تنظيــم الســلطة 

ضمــن الدولــة. 

املقّدمة

ــاليب  ــوء إىل أس ــلطوية باللج ــة س ــك بطريق ــل ذل ــد تفع ــة. ق ــة ناجع ــلطة بطريق ــارس الس ــة أن مت ــى كّل دول ع

اســتبدادية أو بطريقــة أكــر دميقراطيــة مــن خــال انتخــاب هيئــات مختلفــة. لكــن، باســتثناء حالــة الــدول الصغرى 

حيــث ال حاجــة إىل الفصــل اإلقليمــي، تطــرح مســألة مارســة الســلطة عــى إقليــم معــّن قضيــة متثيــل ســلطة 

ــة للســلطات إىل تشــارك واســع يف  ــزة للغاي ــن مارســة مركّ ــات، م ــّدد اإلجاب ــة عــى املســتوى املحــي. تتع الدول

الصاحيــات واالختصاصــات بــن الكيانــات املحليــة واملركزيــة. مل يتوقـّـف القانــون الدســتوري عنــد تطويــر نظريــات، 

إمّنــا طــرح حلــواًل عمليــة لتنظيــم مارســة االختصاصــات والصاحيــات وتفعيلهــا عــى كامــل إقليــم الدولــة. 

يف األصــل، كانــت الدولــة الكيــان الوحيــد الــذي ميــارس الســلطة مــن خــال ســيادتها عــى إقليمهــا. بطريقــة معيّنــة، 

ــة هــذه  ــان مجــرّد. لكــن، عــى الرغــم مــن صّح ــة ككي ــات مــن الدول ــع أي مارســة لاختصاصــات والصاحي تنب

ــا  الفكــرة إىل حــّد كبــري مــن الناحيــة النظريــة، ال ميكــن التغــايض عــن الحاجــة إىل تشــارك االختصاصــات، وأحيانً

ــا تصــدر الســلطة نفســها  ــادًرا م ــة. ن ــة الفرعي ــات الوطني ــة والكيان ــة املركزي ــن الدول ــات، ب الســلطات والصاحي

جميــع أنــواع القــرارات، مــّا يفــرّس ســبب اختيــار الــدول، يف تطويرهــا للقانــون الدســتوري، أشــكااًل مختلفــة مــن 

التنظيــات اإلقليميــة مــن خــال دســاتريها، وقبولهــا أو عــدم قبولهــا بتشــارك صاحياتهــا إىل حــّد مــا. فلقــد ُصّمــم 
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تنظيــم دســتوري محــّدد تــّم يف ظلـّـه االعــرتاف بـ”مســتويات الحكــم” املختلفــة التــي كُلّفــت باختصاصــات محــّددة 

وُمنحــت أحيانـًـا صاحيــات للتــرّف مــن تلقــاء نفســها. مــع أّن تطويــر فكــرة تشــارك الصاحيــات واالختصاصــات 

اتّخــذ أشــكااًل مختلفــة، لكــّن هــذا التشــارك مــا زال يعتمــد عــى النظــام الدســتوري. 

لذلــك، مــن الــرضوري قــراءة الدســتور لتحديــد طريقــة تشــارك الســلطات وشــكل تنظيمهــا، ليــس فقــط لفهــم نهــج 

عمــل النظــام والسياســة يف بلــد مــا، إمّنــا أيًضــا لتحديــد أنــواع العاقــات املختلفــة ملارســة الســلطة ضمــن الدولــة.

يف ظــّل هــذا النــوع مــن التحليــل ملارســة الســلطة، نشــأت أنــواع مختلفــة مــن التصنيــف حملــت أســاء متعــّددة، 

مثــل “الفيدراليــة”، و”الامركزيــة”، و”مارســة الكيانــات دون الوطنيــة )أو الفرعيــة( للســلطات”... تجّســد جميــع 

ــرة مــن تشــارك الســلطات. مهــا كان  هــذه الكلــات األفــكار نفســها، لكــن يف ســياقات مختلفــة وأشــكال مغاي

املصطلــح املســتعمل، يجــب أن يفهــم القــارئ املعنــى الســيايس للشــكل اآلخــر مــن توزيــع الســلطات وتأثــريه يف 

النظــام الدســتوري يف دولــة معيّنــة. 

مــن الــرضورّي التعامــل مــع العاقــة بــن مختلــف “مســتويات الحكــم” لفهــم اآلليــة امللموســة ملارســة الســلطة. 

كــا يســاعد فهــم ســبب اســتعال هــذا النــوع مــن تقســيم الســلطات كأداة لتليــن التقســيم األفقــي للســلطات 

عندمــا يكــون مركّــزًا للغايــة. 

األهداف

· فهم الفرق بن تشارك االختصاصات وتشارك الصاحيات	

· ــة 	 ــة الكامل ــا العمــودي )النظري ــا أيًض فهــم تقســيم الســلطات بالكامــل، وليــس فقــط التقســيم األفقــي، إمّن

لفصــل الســلطات(

· ــات 	 ــن الدرج ــات ب ــرز الفروق ــد أب ــتعمل لتحدي ــة تُس ــردات دقيق ــن مبف ــم املرتبط ــة والفه ــاب املعرف اكتس

ــة ــة أو الفيدرالي ــن الامركزي ــة م املتنّوع

· فهم تنّوع املواقف والحلول الازمة	

· إقامــة نظــام ســيايس عمــّي مــن خــال مجموعــة متنّوعــة مــن الســياقات والخلفيــات التــي يجــب أن يتعامــل 	

معهــا القانون الدســتوري

· التوّصل إىل تحديد هامش السلطة التي ميتلكها كّل مستوى من القرار أو الحكم وتكون تحت ترّفه 	

· ــات واالنقســامات 	 ــة حــّل النزاع ــة ملحاول ــودي للســلطات كأداة فّعال ــة اســتعال التقســيم العم ــم كيفي فه

السياســية املتجــّذرة بعمــق 
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املواضيع التي سيشملها النقاش

· الوجه اآلخر لفصل السلطات: التقسيم العمودي للسلطات	

· األسباب وراء الخيارات: فّض نزاع أم منح استقالية ذاتية أكر للشعب؟	

· ــة، 	 ــة، واملناطقي ــة، والوالياتي ــا: الفيدرالي ــة مــن خــال صاحياتهــا والعاقــات بينه ــاكل الدول فهــم هي

ــة ــة الوحدوي ــة، والدول ــات، والامركزي ونقــل الصاحي

· تشــارك الســلطات بــن مســتويات الحكــم املختلفــة: خيــارات عديــدة – نظريــة “مســتويي الحكــم أو 	

املســتويات الثاثــة”

· درجة االستقالية والقدرة عى اتخاذ القرارات يف كّل من مستويات الحكم	

· الحاجة إىل حكم تعاوين بن الحكومات املختلفة	

· فّض النزاعات بن مختلف مستويات الحكم	

الوجه اآلخر لفصل السلطات: التقسيم العمودي للسلطات 

· قبــل التفكــري يف معنــى التقســيم األفقــي والعمــودي للســلطات، يجــب أن يفهــم الطــّاب بوضــوح الفروقــات 	

بــن االختصاصــات والصاحيــات يف القانــون الدســتوري ألنّهــم غالبًــا مــا يخلطــون بــن املفهومــن.

· االختصاصــات هــي املجــاالت املختلفــة التــي ميكــن لســلطة معيّنــة أن تتدّخــل مــن خالهــا التخــاذ القــرارات، 	

مثــل الســري، والخدمــات العامــة، وتوزيــع امليــاه. 

· ــون 	 ــد تك ــّن. ق ــاص مع ــأن اختص ــة بش ــا الخاّص ــاذ خياراته ــى اتخ ــا ع ــلطة م ــدرة س ــي ق ــات ه الصاحي

الصاحيــات تقديريــة إىل حــّد كبــري أو عــى العكــس، ميكــن أن ترتبــط بــرشوط صارمــة يحّددهــا الدســتور أو 

قانــون مــا. تســمح مارســة الصاحيــات الفعليــة للســلطة باتخــاذ خياراتهــا الخاّصــة مــن دون الحاجــة إىل 

الرجــوع إىل ســلطة أعــى. 

من الرضورّي فهم الفارق بن “االختصاص” و”الصاحية” الستيعاب كيفية عمل التقسيم العمودي للسلطات.

· غالبًــا مــا يُنظــر إىل فصــل الســلطات فقــط من خال تشــارك الصاحيــات، وأحيانـًـا االختصاصات، بن الســلطات 	

الترشيعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة. ال تــزال هــذه املقاربــة الكاســيكية )التــي تُعــرف أيًضــا بـ”الفصــل األفقــي 

للســلطات”( عنــًرا بــارزًا لتحديــد النظــام الســيايس والعاقــات بــن املؤسســات الدســتورية، لكّنهــا ال تكفــي 

ــة. بحســب التقســيم العمــودي للســلطات، ميكــن  ــة معيّن ــع الســلطات يف دول ــم توزي ــة تنظي ــم طريق لفه

تشــارك االختصاصــات ومارســتها مــن مســتويات الســلطة املختلفــة عــن الدولــة املركزيــة.
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· ــت 	 ــواء كان ــاكل، س ــف الهي ــن مختل ــات ب ــاركًا يف االختصاص ــلطات” تش ــودي للس ــيم العم ــن “التقس يتضّم

 7Deconcentration ــز اإلداري ــة الاترك ــال يف دول ــا الح ــة )ك ــة( أم تابع ــة فيدرالي ــا يف دول ــاوية )ك متس

ــون  ــي التقســيم العمــودي للســلطات أّن الدســتور، أو القان ــا(. يعن ــة Decentralization عموًم أو الامركزي

الترشيعــي، مينــح الهيــاكل دون الوطنيــة اختصاصــات محــّددة أو يفّوضهــا بهــا. متــارس كيانــات غــري الكيــان 

ــة أم منطقــة أم محافظــة أم بلديــة...( هــذه االختصاصــات  املركــزي )مهــا كانــت تســميته، ســواء كان دول

بشــكل مبــارش. ومُتــارَس هــذه االختصاصــات عــى مســتويات مختلفــة، ومــن املرّجــح أن تتوّصــل إىل مخرجات 

ــي ســيّد املوقــف:  ــم الوطن ــة يف اإلقلي ــة القانوني ــة، يكــون االعــرتاف بالتعددي ــا. يف هــذه الحال مختلفــة أيًض

ــكّل  ــة ل ــات دون الوطني ــوح للكيان ــة، إذا ســمح االختصــاص املمن ــة معيّن ــق قواعــد مختلفــة عــى قضي تُطبَّ

كيــان بحســم القضيــة كــا يشــاء. مينــح هــذا التقســيم العمــودي للســلطات كّل كيــان حريــة اختيــار حكمــه 

الخــاّص يف إطــار اختصاصاتــه. 

األسباب وراء الخيارات: فّض نزاع أو منح استقاللية ذاتية أكرب للشعب؟

· ــا 	 ــاًرا تقنيً ــا كثــرية وقــد تكشــف خي مــن الــرضوري فهــم األســباب وراء التقســيم العمــودي للســلطات، ألنّه

ــاز. متيــل الدســاتري الحديثــة إىل اســتعال التقســيم العمــودي  ــاًرا سياســيًا بامتي ــا، أو عــى العكــس، خي بحتً

ــي األزمــات السياســية.  ــّوع أو لتخطّ ــة، الســتيعاب التن ــة أو الامركزي ــل الفيدرالي للســلطات، مث

· قــد يكــون التقســيم العمــودي للســلطات نتيجــة خيــار عقــاين ناجــم مــن عنــارص عديــدة مختلفــة )مثــل 	

الوضــع الجغــرايف، طبيعــة اإلقليــم، تعــّدد جنســيات الشــعب...(. يف هــذه الحــاالت، قــد يُتّخــذ قــرار تشــارك 

ــا درجــة مــن  ــح كّل منه ــم نفســه ومن ــف الجاعــات يف اإلقلي ــات الســتيعاب مختل االختصاصــات والصاحي

االســتقالية الذاتيــة، التــي قــد تُعطــى أيًضــا لجعــل إدارة الدولــة أكــر فعاليــة. يجــوز أيًضــا للدولــة املركزيــة 

ــزي. يف  ــتوى املرك ــًة باملس ــي مقارن ــتوى املح ــى املس ــع ع ــات أنج ــض االختصاص ــة بع ــي أّن مارس أن ترتئ

ــة بــن الدولــة املركزيــة  ــا القانــوين( عــبء اإلدارة العاّم هــذه الحــاالت، يقســم النظــام الدســتوري )أو أحيانً

والكيانــات دون الوطنيــة. تجــدر اإلشــارة إىل أّن التقســيم العمــودي للســلطات يف هــذه الحــاالت ناجــم مــن 

ــا إلدارة الدولــة وتنظيــم تقاســم الســلطة.  ــا تقنيً خيــار إرادي مــن الســلطة التأسيســية. يُعتــر ذلــك توافًق

· قــد يكــون التقســيم العمــودي للســلطات أيًضــا نتيجــة ترتيبــات دســتورية تــّم التوّصــل إليهــا بعــد مفاوضــات 	

ــة. يف هــذه  ــم الدول ــدة ملاءمــة املجتمعــات املتعــّددة املســتقرّة يف أجــزاء مختلفــة مــن إقلي عســرية ومعّق

الحالــة، يكــون التقســيم العمــودي للســلطات نتيجــة صفقــة سياســية لتحقيــق الســلم. يف ظــّل غيــاب توافــق 

ســيايس لتنظيــم الدولــة بصــورة موّحــدة، ال مفــّر مــن القبــول بالتقســيم العمــودي للســلطات. يحصــل هــذا 

7   علــا بأنــه قــد تكــون هنــاك اســتخدامات عربيــة مختلفــة للتعبــري عــن املفهــوم ذاتــه مثــل الاحريــة اإلداريــة يف لبنــان عــى ســبيل املثــال )يشــكر 

املؤلفــان مراجــع املخطــوط عــى لفــت االنتبــاه إىل هــذه النقطــة(. 
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املوقــف إجــااًل عندمــا تلجــأ مفاوضــات واتفاقيــات الســام إىل التقســيم العمــودي للســلطات لتســوية نــزاع 

أو أزمــة. يف هــذه الحالــة، يُعتــر التقســيم العمــودي للســلطات أداة سياســية، ومــن الــرضوري عندهــا تذكّــر 

جــذور التقســيم العمــودي للســلطات لفهــم الــروح السياســية التــي تــّم يف ظلّهــا هــذا التقســيم.

فهم هياكل الدولة من خالل صالحياتها والعالقات بينها: الفيدرالية، والوالياتية، واملناطقية، ونقل 

الصالحيات، والالمركزية، والدولة الوحدوية

· يـُـدرس التقســيم العمــودي للســلطات عــادًة انطاقـًـا مــن النظــام الدســتوري لــكّل بلــد. لذلــك، تُطــرح بعــض 	

ــدول، يكــون التقســيم العمــودي  ــري مــن ال ــة. يف عــدد كب ــارات املمكن ــع الخي ــارص فقــط لوصــف جمي العن

للســلطات نتيجــة ظــرف تاريخــي أو ثقــايف أو ســياقي إىل حــّد كبــري. وتُعتــر الخيــارات األخــرى غــري عمليــة 

يف ســياق محــّدد. مثــًا، الواليــات املتحــدة األمريكيــة هــي خــري رمــز للتعريــف عــن الدولــة الفيدراليــة، بينــا 

تونــس دولــة وحدويــة تقليديــة. إّن رشح الخيــارات التــي يقّدمهــا التقســيم العمــودي للســلطات يف ســياق 

محــّدد عمليــة معّقــدة ألنّــه يصعــب عــى النــاس التفكــري يف خيــارات أخــرى ممكنــة. لكــن، ميكــن الرجــوع 

عــن هــذا النمــط يف بعــض األحيــان، إذ انتقلــت دول وحدويــة عديــدة مــن منــوذج الاتركــز اإلداري إىل منــوذج 

ــك،  ــة. لذل ــة عــى الرغــم مــن صورتهــا التقليدي ــا إىل تحــّوالت جذري ــة. أّدت هــذه التغــرّيات أحيانً الامركزي

يجــب توّخــي الحــذر عنــد تصنيــف وضــع دولــة مــا. 

· لرشح هياكل الدولة، نبدأ عادًة من تلك املتّسمة بأعى درجات املركزية وصواًل إىل أكرها استقالية.	

يُعــرّف الرتكّــز اإلداري ))concentration عــادًة كمصــدر خــاّص للســلطة غــري ُمشــرتك مــع أي هيئــات  	

أخــرى. تكــون االختصاصــات والصاحيــات يف يـَـد مصــدر واحــد، عــادًة الدولــة املركزيــة. كــا ســبق أن 

ذكرنــا، هــذا النمــوذج يــكاد ال يطبّــق )يُصّنــف أحيانـًـا كشــكل نابوليــوين إلدارة الدولــة(، ونجــده فقــط 

يف الــدول الصغــرية )الــدول املــدن( أو يف دول ديكتاتوريــة – ســلطوية للغايــة. 

الاتركّــز اإلداري )deconcentration( هــو منــوذج مختلــف قليــًا؛ عــى الرغــم مــن أنّــه أيًضــا قائــم  	

ــاذ  ــلطة اتخ ــة س ــة املركزي ــم الدول ــات. تنظّ ــات والصاحي ــد لاختصاص ــدر الواح ــة املص ــى خاصيّ ع

القــرارات عــى كامــل اإلقليــم مــن خــال ممثليــات أو مكاتــب، إذ يتّخــذ عماؤهــا القــرارات بحســب 

السياســات واألوامــر التــي تعطيهــا الدولــة املركزيــة. يف نظــام الامركزيــة اإلداريــة، تبقــى الســلطة يف 

أيــادي الدولــة املركزيــة: حتــى لــو اتُخــذت القــرارات محليًــا، فهــي تنبثــق مــن الدولــة املركزيــة مــن 

خــال عمائهــا، يف غيــاب أي هامــش تقديــري )أو هامــش بســيط جــًدا(.

ــّددة إىل  	 ــف مح ــن وظائ ــؤولية ع ــل املس ــة )delegated authority( إىل نق ــلطة املفّوض ــري الس تش

وحــدات دون وطنيــة خــارج نطــاق الحكومــة املركزيــة، لكنهــا تعمــل تحــت إرشاف الدولــة املركزيــة 

ــحب  ــة س ــا صاحي ــا، ولديه ــد تفويضه ــي تري ــات الت ــة االختصاص ــة املركزيّ ــل الدول ــيطرتها. تنق وس
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التفويــض يف أّي وقــت. يف ظــّل نظــام ماثــل، تبقــى الســلطة يف يـَـد الدولــة املركزيــة، وتتــوىّل الســلطة 

الترشيعيــة أو التنفيذيــة نقــل هــذه االختصاصــات.

تشــري الامركزيــة )decentralization(، مبعناهــا الضيّــق، إىل نقــل الدولــة املركزيــة صاحيــات  	

 .) Elazarــازار ــا )الع ــاة له ــات املُعط ــذه الصاحي ــارس ه ــة مت ــدات دون وطني ــات إىل وح واختصاص

تكمــن خصوصيــة الامركزيــة يف تجيــري الحكومــة املركزيــة صاحيــات ميكــن مارســتها مــن دون إرشاف 

ــة، ميكــن  ــات خاضــع إلرادة الســلطة املركزي ــل االختصاصــات والصاحي ــا أّن نق ــة. مب الســلطة املركزي

ــة نفســها. ــن، وميكــن ســحبها أو تغيريهــا بالطريق ــل االختصاصــات مبوجــب قوان ــا. تُنق ــادة مركزته إع

ــة مــن  	 ــه بدرجــة معيّن ــات )devolution( هــو نتيجــة تفــّكك الســلطة. ميكــن مقارنت نقــل الصاحي

ــري  ــات غ ــل الصاحي ــوم نق ــى مفه ــيايس. يبق ــاوض س ــة تف ــون نتيج ــا يك ــا م ــن غالبً ــة، لك الامركزي

ــا،  محــّدد، ومــا مــن تعريــف خــاّص لـ”الحكومــة املفوَّضــة التــي قــد تنعــم بحايــة الدســتور )كيني

ــالية(.  ــدا الش ــز، إيرلن ــكتلندا، ويل ــوي( أو ال )إس زميباب

يشــري النظــام الفيــدرايل )federalism( إىل نظامــن أو أكــر مــن الحكــم يجمعــان عنــارص مــن “الحكم  	

املشــرتك” لتحّمــل املســؤوليات يف نطــاق الدولــة و”الحكــم الــذايت” للمســؤوليات املحليــة أو املناطقية. 

تُســّمى هــذه املبــادئ أيًضــا بـ”مبــدأ املشــاركة” و”مبــدأ االســتقالية”. عــى عكــس التوزيــع الســابق 

لاختصاصــات والصاحيــات، النظــام الفيــدرايل متجــّذر دســتوريًا، أي أّن الحكومــة املركزيــة والرملــان 

ال ميكنهــا تغيــري توزيــع الســلطات مــن دون تعديــل الدســتور. يف دولــة فيدراليــة، تتســاوى الدولــة 

نفســها والــدول دون الوطنيــة مــن ناحيــة مارســة اختصاصاتهــا الحريــة والخاّصــة. مــا مــن رابــط 

تبعيــة، إاّل إذا نــّص الدســتور عــى غــري ذلــك )خصوًصــا لاختصاصــات املشــرتكة(. يف دولــة فيدراليــة، 

ــا )الفيدراليــة والــدول(. دفــع نجــاح النظــام الفيــدرايل  مثـّـة ازدواج يف مؤسســات الدولــة، أقلّــه مبدئيً

ــدرايل إيديولوجــّي أم هــو طريقــة  ــايل: هــل النظــام الفي ــة إىل طــرح الســؤال الت يف الســنوات املاضي

عمليــة لتنظيــم تشــارك الســلطات السياســية وتوزيعهــا الســتيعاب الوحــدة والتنــّوع؟ للتعّمــق يف هذه 

املســألة، ميكــن القــول إّن الفيدراليــة نظــام ســيايس ال تتبــع فيــه الوحــدات الفيدراليــة أو املكّونــة لــه 

لبعضهــا دســتوريًا يف بعــض القضايــا. متلــك كّل منهــا صاحيــات ســيادية نابعــة مــن الدســتور، وليــس 

مــن مســتوى آخــر مــن الحكــم. ينتخــب املواطنــون كاًّ منهــا مبــارشة، وتتعامــل مــع مواطنيهــا أيًضــا 

بشــكل مبــارش يف مارســة الوظائــف الترشيعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة.  

 تشــري الوالياتيــة )provincialism(، واملناطقيــة )regionalism(، واألنظمــة الفيدراليــة الهجينــة  	

)hybrid federal systems( إىل خلــط خصائــص الــدول الفيدراليــة والوحدويــة. “تجمــع بعــض 

ــي  ــك الت ــّمى تل ــية. تُس ــة السياس ــن األنظم ــة م ــواع املختلف ــص األن ــن خصائ ــية ب ــة السياس األنظم

ــرز  ــض أب ــا بع ــل فيه ــن تتداخ ــا لك ــة عمله ــاتريها وطريق ــة يف دس ــع الفيدرالي ــا طاب ــى عليه يطغ

ــات”  ــبه الفيدرالي ــة بـ”ش ــة الوحدوي ــادًة يف األنظم ــا ع ــي نعهده ــدرايل الت ــم الفي ــات الحك  صاحي

)أر. واتــس R. Watts(. إّن هــذه األنظمــة املختلطــة شــائعة ألنّهــا تتيــح تركيبــات وخيــارات عديــدة. 
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مبــا أّن تعريــف التقســيم العمــودي للســلطات يعتمــد إىل حــّد كبري عــى التســوية السياســية للتوترات 

بــن املســتويات املحليــة والسياســية، ينتــج الجمــع بــن الخصائــص الفيدراليــة والوحدويــة تركيبــات 

عديــدة ممكنــة.

· ملَ ازداد شــيوع النظــام الفيــدرايل ونقــل الصاحيــات يف العقــود األخــرية عــى الرغــم مــن أنـّـه نظام أكــر تعقيًدا 	

وصعوبةوعرضــًة للنزاعــات مــن النظــام الوحــدوي؟ قــد تختلــف مناحــي اإلجابــات وتتعــّدد: قــد يكــون هــذا 

ــار األخــري قبــل االنفصــال )التاســك، صنــع الســام، اســتيعاب الجميــع(؛ متنــع الوحــدات دون  النظــام الخي

ــرًا حايــة مــن طغيــان األنظمــة  الوطنيــة طغيــان األغلبيــة؛ قــد يحــّد مــن تركيــز الســلطة يف املركــز – موفّ

االســتبدادية املركزيــة )الرئاســات اإلمرياليــة(؛ وقــد يشــّجع التطــّور - مقابــل التطــّور والفعاليــة واالســتجابة 

املنحرفــة والحزبيــة؛ وقــد يُعتــر طريقــة للرتويــج للدميقراطيــة أو ترســيخها.

تشــارك الســلطات بني مســتويات الحكم املختلفة: خيارات عديدة – نظرية “املســتويني أو املستويات 

الثالثة”

· ــة. لكــّن الســؤال األســايس 	 ــة بأســاليب مختلف ميكــن اســتيعاب التشــارك العمــودي للســلطات ضمــن الدول

يتعلـّـق بخيــارات الرملــان أو الهيئــات التأسيســية. قــد تظــّل دولــة مــا وحدويــة، لكــن المركزيــة إىل حــّد كبــري، 

وعــى العكــس، قــد تكــون الدولــة فيدراليــة عــى الــورق وتعمــل كدولــة مركزيــة. لــذا، يجــب توّخــي الحــذر 

عنــد النظــر يف التصنيــف الشــكي للتقســيم العمــودي للســلطات وتحليلــه يف ضــوء مارســات الدولــة. 

· يتجّســد التقســيم العمــودي للســلطات بطابعــه األكــر أكادمييّــة يف فكــرة مســتويات الحكــم. فلــكّل 	

مســتوى حكومــة، ميكــن تخصيــص الئحــة مــن االختصاصــات الحريــة أو املتشــاركة بــن عــّدة مســتويات، 

ســواء كان الحكــم مركزيـًـا أم فيدراليًا/والياتيًــا أم دولتيًــا/ محليًــا أم بلديـًـا. لــذا، يُعــّد تشــارك االختصاصــات 

نتيجــة تقاســم الســلطات. 

· تشكيل الدول الفيدرالية – من خال طريقتن:	

ــازل  	 ــويرسا(: التن ــرتاليا، س ــدا، أس ــدة، كن ــات املتح ــدة )الوالي ــات عدي ــات أو كنتون ــع والي تجّم

عــن الســلطات للدولــة املركزيــة وتوزيــع الســلطات املتبقيــة عــى الوحــدات دون الوطنيــة 

)باســتثناء كنــدا(. 

ــات للوحــدات  	 ــدة: يخّصــص الدســتور صاحي ــة عدي ــدة إىل وحــدات دون وطني ــة موّح ــك دول تفكي

ــكا(.  ــا، اليمــن، رسيان ــا، كيني ــا، إثيوبي ــوب أفريقي ــكا، إســبانيا، جن ــًا يف بلجي ــة )مث دون الوطني

· امليــزة الهيكليــة األوىل للنظــام الفيــدرايل هــي الحكــم الــذايت )مبــدأ االســتقالية(: يتــّم االعــرتاف مبســتوين 	

مــن الحكــم، وكّل منهــا ميــارس ســلطته مبــارشة عــى مواطنيــه. 
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· بالتايل، يتّم إنشاء الكيانات التالية واالعرتاف بها:	

مؤسسات الحكم الذايت – واليات/مقاطعات – سلطات ترشيعية وتنفيذية. 1

رشعية دميقراطية من خال وحدات دون وطنية: واليات، مقاطعات. 2

أحجــام وأعــداد مختلفــة مــن الوحــدات دون الوطنيــة )مثــل الواليــات املتحــدة: 50؛ نيجرييــا: 36؛ . 3

الهنــد: 27؛ بلجيــكا: 3(

· ــة لاعــرتاف 	 ــّم االعــرتاف بنظــام حكــم متعــّدد املســتويات )حكــم محــي(: ظهــرت أمنــاط حديث ــك، يت كذل

ــا عــام  ــًا، يف أملاني ــة )مث ــة فعلي ــث مــن الحكــم”: الحكــم املحــي كوحــدة فيدرالي دســتوريًا بـ”مســتوى ثال

1949؛ يف الرازيــل عــام 1986؛ يف الهنــد عــام 1992؛ يف جنــوب أفريقيــا عــام 1994؛ يف ســويرسا عــام 1999؛ 

يف نيجرييــا عــام 1999؛ يف نيبــال عــام 2007(. نتيجــة لذلــك، بــرزت “نظريــة املجــاالت الثاثــة مــن الحكــم” 

 .)N. Steytler ــتايتلر ــايت، محــّي( )ن. س ــدرايل، والي )في

· ينبغــي تقســيم الصاحيــات والوظائــف: توزيع دســتوري رســمي للســلطتن الترشيعيــة والتنفيذيــة، وتخصيص 	

مــوارد اإليــرادات لتأمــن بعــض نواحــي االســتقالية الفعليــة لــكّل مســتوى مــن الحكم. 

· ينبغــي تقســيم الصاحيــات املاليــة، يك ميلــك كّل مجــال مــن الحكــم القــدرة عــى زيــادة إيراداتــه. يجــب أن 	

متلــك الوحــدات دون الوطنيــة الســلطة لرفــع رضائبهــا الخاّصــة. يجــب تقييــم واقعيــة االكتفــاء الــذايت مــن 

هــذا املنطلــق لتحديــد فعاليــة النظــام الفيــدرايل يف غيــاب إدارة مامئــة وكافيــة للمــوارد.

· يجــب تأمــن انتقــال مــن املســتوى الفيــدرايل إىل مســتوى الواليــات لإلجابــة عــن الســؤال التــايل: “كيــف تتــّم 	

إدارة الامســاواة بــن الوحــدات؟” يُســّمى ذلــك مببــدأ املعادلــة األفقيــة. 

· ــذايت 	 ــم ال ــات الحك ــات األقلي ــح مجموع ــون من ــد ال يك ــرتك: ق ــم املش ــي الحك ــة ه ــة الثاني ــزة الهيكلي املي

ــا لتحــّس بارتباطهــا بالفيدراليــة ككّل، إذا شــعرت بأنّهــا ال تُعامــل جيــًدا وال يتــّم  عــى إقليمهــا الخــاّص كافيً

إرشاكهــا باملؤسســات السياســية املركزيــة واإلداريــة للفيدراليــة”. “مــن املهــّم منــح األقليــات صوتـًـا حقيقيًــا يف 

ــز االنســجام االجتاعــي واالســتقرار الســيايس” )ج. أندرســون(.  ــة لتعزي املؤسســات املركزي

· ــة أو تثنيهــا 	 قــد تشــّجع السياســات األقليــات عــى املشــاركة يف املؤسســات العســكرية واملدنيــة والقضائي

عــن ذلــك.

· ــة 	 ــات املختلف ــن املكون ــط ب ــن الرتاب ــع وتعــزز م ــا حاجــة إىل وضــع إجــراءات تكــون شــاملة للجمي ــة أيًض مثّ

وذلــك لتمثيــل وجهــات النظــر املناطقيــة املختلفــة ضمــن املجلــس الترشيعــي الفيــدرايل الــذي غالبًــا مــا يكــون 

املجلــس الثــاين الفيــدرايل )مثــًا: مجلــس الشــيوخ األمــرييك، املجلــس االتحــادي األملــاين “البونــدرسات”، املجلــس 

الوطنــي للمقاطعــات يف جنــوب أفريقيــا، مجلــس االتحــاد اإلثيــويب، ومجلــس الشــيوخ النيجريي(. كذلــك، تحظى 

الوحــدات دون الوطنيــة بتمثيــل يف املؤسســات الفيدراليــة، مبــا فيهــا تلــك املســؤولة عــن املــال والرضائــب. 
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· يجــب أيًضــا أخــذ التمثيــل يف االعتبــار يف املجلــس التنفيــذي الفيــدرايل: مــا دوره يف انتخــاب الرئيــس؟ هــل 	

التمثيــل اإلقليمــي املتــوازن يف اإلدارة )العســكرية، القضائيــة...( موجــود؟ 

درجة االستقاللية وقدرة اتخاذ القرارات يف كّل من مستويات الحكم

· تعتمــد درجــة االســتقالية وقــدرة اتخــاذ القــرارات بشــكل كبــري عــى البنيــة التحتيــة دون الوطنيــة، وتُعــّد 	

هــذه املســألة أساســية لفهــم الهامــش التقديــري الــذي متنحــه الدولــة املركزيــة للوحــدات دون الوطنيــة. 

· يف الــدول الفيدراليــة، يكــرّس الدســتور االســتقالية، بينــا يف أنظمــة أخــرى تشــمل توزيًعــا عموديـًـا للســلطات 	

)الامركزيــة، املناطقيــة(، تضمــن الســلطة الترشيعيــة ذلــك مــن خــال إرســاء وضــع قانــوين.

· ــة 	 ــل موافق ــب التعدي ــة، ال ميكــن ملســتوى حكــم أن يعــّدل الدســتور دون غــريه، ويتطلّ ــدول الفيدرالي يف ال

الهيئــة الترشيعيــة االتحاديــة ورشيحــة ملحوظــة مــن الوحــدات املكّونــة. يكمــن جوهــر النظــام الفيــدرايل يف 

“عهــد” بــن الســلطة املركزيــة والوحــدات دون الوطنيــة.

· ــارس 	 ــة مت ــات دون وطني ــّددة: والي ــزات املح ــن املي ــة م ــة مبجموع ــة الفّعال ــدول الفيدرالي ــم ال ــا، تتّس عمليً

ــات ذات  ــض مؤسس ــة إىل بع ــها؛ باإلضاف ــة ومتارس ــات مالي ــك صاحي ــة؛ ومتل ــة والتنفيذي ــلطاتها الترشيعي س

ــز  ــة تتميّ ــات الفّعال ــا أّن الفيدرالي ــة. ك ــة بفعالي ــدات دون الوطني ــل الوح ــرتك” متثّ ــم مش ــف حك “وظائ

بعاقــات بــن مســتويات الحكــم تتحّقــق يف ظلّهــا مقايضــات وصفقــات تعــاون بينهــا؛ وتفصــل املحاكــم يف 

ــا للســلطات قابــًا للتعديــل، إذ ميكــن  ــا، يُعــّد النظــام الفيــدرايل تقســيًا عموديً النزاعــات الفيدراليــة. عمليً

ــة. ــات كّل دول ــع خصوصي ــة م ــزات مختلف ــارات ومي ــف خي تكيي

الحاجة إىل حكم تعاوين بني الحكومات املختلفة

· العالقــات بــني الحكومــات املختلفــة: قــد يعطــي الفصــل العمــودي للســلطات انطباًعــا بفصــل كامــل وصــارم 	

لاختصاصــات والصاحيــات بــن الحكومــة املركزيــة والوحــدات دون الوطنيــة. لكــن تصويــره بهــذه الطريقــة 

غالبًــا مــا يكــون متحيّــزًا ألّن العاقــات بــن الحكومــات املختلفــة يف نظــام فيــدرايل ترتكــز عــى التعــاون أكــر 

مــن النزاعــات. 

· ميكــن رشح النقطــة أعــاله مــن خــالل عوامــل عديــدة: تتشــارك الحكومــة املركزيــة والوحــدات دون الوطنيــة 	

ــكّل وحــدة  ــة ل ــد منــح اختصاصــات حري ــدة، مــّا يفــيض إىل تعــاون رضوري. حتــى عن اختصاصــات عدي

دون وطنيــة، ينتــج إنفاذهــا الفعــّي مشــاورات ونقاشــات بــن هــذه الوحــدات لتأمــن القــدرة عــى تطبيــق 

االختصاصــات عمليًــا بشــكل يومــي. كذلــك، مــن الــرضوري وجــود تضامــن بــن الوحــدات دون الوطنيــة، يف 

حــال وقــوع مشــاكل محــّددة )كــوارث طبيعيــة مثــًا(. 

117 الكتّيب العريب املُرافق يف القانون الدستوري – املنظمة العربية للقانون الدستوري



· بالتــايل، تدمــج دســاتري مناطقيــة أو فيدراليــة عديــدة العمليــات واملؤسســات لتســهيل التعــاون بــن 	

الحكومــات املختلفــة يف النواحــي حيــث تتداخــل مســؤوليات الحكــم أو حيــث ال مفــّر مــن تشــاركها، أو مــا 

يُعــرف بالـ”حكــم التعــاوين”. ينــّص الدســتور عــى آليــات التعــاون التــي ميكــن تطويرهــا مــن خــال تكريــس 

العاقــات بــن الحكومــة املركزيــة والوحــدات دون الوطنيــة، أو بــن الوحــدات دون الوطنيــة نفســها. كذلــك، 

ميكــن للدســتور أن ينظـّـم بعــض آليــات فــّض النزاعــات بشــكل غــري خــايف لتســوية الخافــات بــن مســتويات 

الحكــم املختلفــة بطريقــة وّديــة.

فّض النزاعات بني مختلف مستويات الحكم

· يجــب أن يتضّمــن الدســتور آليــات لفــّض النزاعــات بــن مســتويات الحكــم املختلفــة باإلضافــة إىل تنظيمــه 	

لتوزيــع الســلطات.

· يجــوز تصميــم أنــواع مختلفــة مــن اآلليــات للحــرص عــى حايــة اختصاصــات مختلــف مســتويات الحكــم. 	

تجــوز تســوية بعــض أنــواع النزاعــات قضائيًــا، لكــن، يف بعــض الحــاالت، يجــوز حلّهــا سياســيًا. 

· ميكــن اعتبــار فــّض النزاعــات مــن خــال آليــات املحاكــم تأميًنــا ملهّمــة “مراقــب” للدســتور مــن ناحيــة حايــة 	

ــت  ــة )ســواء كان ــادًة، تكــون املحكم ــم. ع ــف مســتويات الحك ــات واالختصاصــات املمنوحــة ملختل الصاحي

ــة بالتقســيم العمــودي للســلطات، يف  ــا أم دســتورية( مســؤولة عــن إنفــاذ األحــكام الدســتورية املتعلّق علي

حــال نشــوب خــاف حــول تطبيقهــا أو ظهــور تفســريات متضاربــة. يُعتــر هــذا الــدور مــن األدوار الرئيســية 

ــد الســلطة املختّصــة يف  ــا بشــكل حــري، تأّسســت املحاكــم الدســتورية لتحدي للمحاكــم، ويف األصــل، ورمّب

ــن  ــب م ــذا الجان ــر ه ــة، يُعت ــدول الفيدرالي ــم. يف ال ــتويات الحك ــف مس ــن مختل ــات ب ــال حصــول نزاع ح

الجوانــب املهّمــة للمراجعــة الدســتورية، ألّن النــّص الدســتوري املكتــوب ميثـّـل أســاس النظــام الفيــدرايل. مثـّـة 

حاجــة ال غنــى عنهــا إىل تحديــد األحــكام الدســتورية بشــكل مســتقّل )االطــاع عــى مثــل الواليــات املتحــدة، 

حيــث فــرّست املحكمــة العليــا دســتور العــام 1787 منــذ أكــر مــن 200 عــام )بنــد التجــارة بــن الواليــات، 

عــى ســبيل املثــال(. 

· يجــوز أيًضــا فــّض النزاعــات بآليــات سياســية: يف هــذه الحالــة، ميكــن للمجلــس الرملــاين األدىن الــذي ميثــل 	

الوحــدات دون الوطنيــة أن يحــّدد االختصــاص )مثــل مجلــس القوميــات يف إثيوبيــا(، ألنّــه يشــّكل مؤسســة 

ترشيعيــة مركزيــة متثّــل الوحــدات اإلقليميــة. تضــّم اآلليــات السياســية األخــرى املمكنــة لفــّض نــزاع بشــأن 

اختصــاص أو صاحيــة معيّنــة الدعــوة إىل اســتفتاء )كــا يف ســويرسا( يك يحســم الشــعب القــرار كمــاذ أخــري. 
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أسئلة ودراسات حاالت ومتارين

دراسات حاالت

املوضوع:  هــل ميكــن للرتتيبــات الفيدراليــة أن تؤّمــن الســام، وتعــّزز الدميقراطيــة، وتحــّد مــن الطغيــان املركــزي، 

وتنهــض بالتنميــة؟ 

· جنوب أفريقيا	

· اليمن	

· إثيوبيا	

أسئلة:

ما هي القوى التي تريس تقديم حلول للنزاع قامئة عى األقاليم؟ . 1

ما هي طبيعة مثل هذه الحلول القامئة عى األقاليم؟. 2

ما هي العوامل التي تعّزز النجاح أو تعمل ضّده؟. 3

موضوع النقاش يف الصّف: ملَ قد يفشل النظام الفيدرايل؟

األسئلة التي ستتّم مناقشتها:

هل يعتمد السعي إىل نظام فيدرايل عى بيئة سياسية-قانونية للدسرتة؟. 1

هــل أي جهــود راميــة إىل تأســيس نظــام فيــدرايل محتّمــة الفشــل يف غيــاب الدســرتة يف بلــد محــّدد أو يف ظــّل 2. 

تحقيقهــا بشــكل ســطحي؟ 

عنارص للمناقشة )املحارِض(: 

الدميقراطية:1. 

تعزيز إجراء انتخابات دميقراطية عى املستوى الوطني وتقبّل نتائج االنتخاباتأ. 

الرتّدد يف إجراء انتخابات دميقراطية عى املستوى املحّيب. 

تعّدد مراكز السلطة:. 2

مارسة النظام املركزي املنوط بالسلطة التنفيذية الوطنيةأ. 

اإليديولوجيا املُعّر عنها بوضوح والتي تّرر مركزية رئاسة إمريالية ب. 

محاسن الدولة املركزية لبناء األّمة وتطويرهات. 

متّسك حركات التحرير مبفهوم الحّق يف الحكمث. 

الدولة النيوباترميونالية )neo-patrimonial(ج. 
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املقايضة السياسية املفتوحة كوسيلة مهيمنة للتوّصل إىل قرارات:. 3

الفيدراليات الخارجة من نزاعات، وترتيبات الامركزية التي يجب أن تتّم يف ظّل ظروف معاكسةأ. 

مستويات عالية من عدم الثقة بن األطراف التي أمتّت الصفقة الدستوريةب. 

حكم القانون. 4

غياب حكم القانونأ. 

ضعف القضاءب. 

اختبار عن الالمركزية

يف روبســتان، أقــّر املســتوى الوطنــي مــن الحكــم قانونًــا ينظّــم الرضائــب املفروضــة عــى الصناعــات . 1

ــال.  ــن وزارة امل ــارش م ــإلرشاف املب ــع ل ــدة تخض ــة يف كّل بل ــب رضيبي ــت مكات ــه، تأّسس ــتخراجية. مبوجب االس

تتــوىّل هــذه املكاتــب الرضيبيــة يف البلــدات تحصيــل الرضائــب مــن الصناعــات االســتخراجية يف منطقتهــا، عــى 

ــم.  ــن الحك ــي م ــل إىل املســتوى الوطن ــي تُحّص ــب الت ــع الرضائ ــل جمي ــّم تحوي أن يت

  الاتركز اإلداري 

  تفويض الصاحيات

  نقل الصاحيات

يف فرويتســتان، يتــوىّل املســتوى الوطنــي مــن الحكــم تنظيــم املناهــج الدراســية ومحتــوى االمتحانــات . 2

ــم.  ــن الحك ــي م ــتوى الوطن ــا املس ــي يحّدده ــج الت ــة املناه ــات املناطقي ــع الحكوم ــب أن تتب ــام. يج  كّل ع

أّما الحكومات املناطقية، فتتوىّل إدارة املدارس )الشؤون املالية، صيانة مباين املدارس، توظيف املدرّسن(. 

  الاتركز اإلداري  تفويض الصاحيات

  نقل الصاحيات

ــة يف . 3 ــات حري ــة الختصاص ــات البلدي ــاك الحكوم ــى امت ــدرايل ع ــتور الفي ــّص الدس ــا، ين ــوب أفريقي يف جن

ــراه  ــبا ت ــة حس ــكّل بلدي ــق ل ــاء الحرائ ــات إطف ــة إدارة خدم ــار طريق ــرتك خي ــق. يُ ــاء الحرائ ــات إطف خدم

مناســبًا، وتكلّــف فــرق إطفــاء لاســتجابة لحاجاتهــا )قــوارب للبلديــات التــي تقــع عــى الســاحل، ومروحيــات 

ــات التــي تقــع عــى التــال(. للبلدي

  الاتركز اإلداري 

  تفويض الصاحيات

  نقل الصاحيات
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يف إســبانيا، يضــع املســتوى الوطنــي للحكــم قانــون إطــار لخدمــات الصحــة العاّمــة. يوفـّـر هــذا القانــون الحــّد . 4

األدىن مــن املعايــري لتقديــم خدمــات الصحــة العامــة يف البــاد كلّهــا. لكــن تتــوىّل كّل مــن الحكومــات املناطقيــة 

إدارة خدماتهــا الصحيــة التــي يجــب أن متتثــل للتوجيهــات وأدىن املعايــري املذكــورة يف اإلطــار القانــوين الوطنــي.  

  الاتركز اإلداري  تفويض الصاحيات

  نقل الصاحيات

يف العــام 2010، تــّم تعديــل دســتور باكســتان ملنــح برملانــات األقاليــم مجموعــة مــن الصاحيــات الترشيعيــة . 5

ــم  ــة لتنظي ــه الخاّص ــم ترشيعات ــّن كّل إقلي ــن، يس ــك الح ــذ ذل ــة. من ــات البلدي ــا االنتخاب ــا فيه ــة، مب اإلضافي

ــة. ــة املحلي ــات الحكوم ــات هيئ انتخاب

  الاتركز اإلداري  تفويض الصاحيات

  نقل الصاحيات

يف واليــة ماهاراشــرتا يف الهنــد، تديــر “رشكــة النقــل الــري يف واليــة ماهاراشــرتا” MSRTC نظــام النقــل العــام. . 6

أّســس برملــان الواليــة هــذه الرشكــة، بعــد تفويضــه بــإدارة نظــام النقــل العــام يف ماهاراشــرتا. تتــوىّل الرشكــة 

ــام  ــل الع ــام النق ــري نظ ــة بس ــرارات مرتبط ــذ ق ــة( وتتّخ ــة الداخلي ــف والبني ــة )التوظي ــؤونها الخاّص إدارة ش

)خطــوط الباصــات، رشاء الباصــات، تحديــد أســعار التذاكــر(. تتلّقــى الرشكــة التمويــل مــن حكومــة الواليــة، 

كــا أنّهــا مســؤولة مبــارشة أمــام هــذه الحكومــة.

  الاتركز اإلداري  تفويض الصاحيات

  نقل الصاحيات

ــة كّل . 7 ــا لتســجيل الســيارات. ســّنت حكوم ــة يف فرنســا قانونً ــة الوطني ــرّت الجمعي يف أواخــر التســعينات، أق

ــوم  ــري ورس ــراءات واملعاي ــت اإلج ــيارات، واختلف ــجيل الس ــة تس ــم عملي ــة لتنظي ــا الخاّص ــة ترشيعاته منطق

ــرى. ــة إىل أخ ــن منطق ــجيل م التس

  الاتركز اإلداري 

  تفويض الصاحيات

  نقل الصاحيات

لــدى اإلدارة العامــة للشــؤون اإلداريــة التابعــة لــوزارة الداخليــة مكاتــب عــى مســتوى البلــدات، حيــث ميكــن . 8

للمواطنــن التقــدم للحصــول عــى بطاقــات التســجيل الوطنيــة.

  الاتركز اإلداري 

  تفويض الصاحيات

  نقل الصاحيات
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 الفصل الّتاسع 

الحكومة
عاصم خليل

املوضوع

ــا مــن التحديــات الناجمــة مــن نظــام  يتنــاول هــذا الفصــل املســائل الجدليــة املتعلّقــة بفصــل الســلطات، انطاقً

قائــم عــى فصــل الســلطات، مــن دون تقويــض وحــدة الدولــة بفعــل هــذا النظــام. 

املقّدمة

يتــاىش فصــل الســلطات بامتيــاز مــع فكــرة الحكومــة املقيَّــدة، فهــو يــزّود ســلطة مــا بأســاليب لــردع الســلطات 

ــاء مهــات  ــة مــن خــال إي ــراد مــن الحكوم ــك، يحمــي فصــل الســلطات األف ــادي االســتبداد. كذل األخــرى وتف

ــا أكــر عــداًل.  الحكومــة الثــاث الرئيســية إىل ثــاث مؤسســات مختلفــة، باالفــرتاض أّن ذلــك ســيخلق نظاًم

ال يضعــف نظــام ماثــل قائــم عــى فصــل ســلطات الدولــة وال يقــّوض وحدتهــا، بــل عــى العكــس، ميّكنهــا مــن 

حــّل النزاعــات يف الحكومــة بطريقــة ســلمية، والتوّصــل دامئًــا إىل حــّل بطريقــة أو بأخــرى للحــرص عــى اســتمرار 

الحكومــة يف العمــل.  

ــاون  ــب، والتع ــن جان ــتقالية م ــي االس ــا يعن ــلطة، إمّن ــكّل س ــة ل ــتقالية التاّم ــي االس ــلطات ال يعن ــل الس إّن فص

والتكامــل بــن مؤسســات الدولــة املتنّوعــة وبــن الســلطات الثــاث مــن جانــب آخــر. بالتــايل، ميّكن فصل الســلطات 

الحكومــة مــن العمــل بشــكل صحيــح. 

يختلــف عمــل فصــل الســلطات بحســب نــوع التفاهــم حــول معنــى الســيادة؛ فســيادة األّمــة والســيادة الشــعبية 

ــا عنــد الحديــث عــن دور املؤسســات الدميقراطيــة  ــد اســتنتاجات مغايــرة كليً ال تعنيــان األمــر نفســه وقــد تولّ

وأســلوب متكينهــا مــن الحكــم. 
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األهداف

· معرفة كيف يقيّد فصل السلطات الحكومة وميّكنها من العمل يف الوقت نفسه.	

· معرفة كيف ميكن للفصل بن السلطات أن يحافظ عى وحدوية الدولة. 	

· التمييز بن السلطات الثاث واألجهزة الحكومية التي متارس هذه السلطات. 	

· ربط الفصل بن السلطات مع سيادة الدولة والسيادة يف الدولة. 	

املواضيع التي سيشملها النقاش

· حكومة مقيَّدة	

· استقالية ال حكم ذايت	

· حكومة مَمّكنة	

· عدم املساس بوحدة الدولة	

· السيادة	

حكومة مقيَّدة

· ــدة”، إذ تخضــع الحكومــة لتقييــد أفقــي، 	 ــا مــع فكــرة “الحكومــة املقيَّ يتــاىش مبــدأ فصــل الســلطات متاًم

بحيــث يوقــف كّل فــرع مــن فروعهــا اآلخــر، ويفــرض تخّصصاتــه واســتقاليته النســبية، بنــاًء عــى التقســيم 

الكاســييك لوظائــف الدولــة يف الســلطات الثــاث: الترشيعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة. 

· ــوق 	 ــون بحق ــا، ويتمتّع ــون منه ــا محميّ ــن لحكمه ــودي، ألّن الخاضع ــد عم ــا لتقيي ــة أيًض ــع الحكوم تخض

ــا. ــتقالية عنه ــة وباس ــن الحكوم ــر ع ــّض النظ ــات بغ وحري

ــية  	 ــات االساس ــوق والحري ــع الحق ــارض م ــون يتع ــّن قان ــوز َس ــراق )2005(: “ج. ال يج ــاّدة 2، الع امل

الــواردة يف هــذا الدســتور”. املــاّدة 46: “ال يكــون تقييــد مارســة أي مــن الحقــوق والحريــات الــواردة 

ــد  ــد والتقيي ــك التحدي ــس ذل ــى أاّل مي ــه، ع ــاء علي ــون أو بن ــا إال بقان ــتور أو تحديده ــذا الدس يف ه

جوهــر الحــق أو الحريــة”. 
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ــادئ  	 ــان ومب ــوق اإلنس ــكه بحق ــميًا متس ــي رس ــعب الفرن ــن الش ــا )1958(: “يعل ــة، فرنس الديباج

الســيادة الوطنيــة مثلــا حددهــا إعــان 1789، وكــا أكــدت عليهــا وأكملتهــا ديباجــة دســتور عــام 

1946، وكذلــك متّســكه بالحقــوق والواجبــات التــي أقرهــا ميثــاق البيئــة عــام 2004. ومبوجــب هــذه 

املبــادئ ومبــدأ الشــعوب يف تقريــر مصريهــا، متنــح الجمهوريــة لألقاليــم الواقعــة مــا وراء البحــار التــي 

أعربــت عــن إرادتهــا بالتمســك بتلــك املبــادئ مؤسســات جديــدة تقــوم عــى املثــل العليــا املشــرتكة 

للحريــة واملســاواة واإلخــاء ُوِضعــت لتحقيــق تطورهــا الدميقراطــي”. 

املــاّدة 2، إيطاليــا )1947(: “تعــرتف الجمهوريــة بحقــوق اإلنســان غــري القابلــة لانتهــاك وتضمنهــا لــه  	

ســواء كفــرد أم مــن خــال املجموعــات االجتاعيــة التــي يعــّر مــن خالهــا عــن شــخصيته اإلنســانية. 

عــى الجمهوريــة أن تضمــن واجــب التضامــن الســيايس واالقتصــادي واالجتاعــي”.

املــاّدة 1، أملانيــا )1949(: “)2( بنــاًء عــى ذلــك، يقــر الشــعب األملــاين بحقــوق اإلنســان غــري القابلــة  	

ــامل”. )3(  ــة يف الع ــش يف كل مجتمــع، وللســام والعدال ــدة أساســية للتعاي ــزع كقاع ــاص أو الن لانتق

ــا  ــا قانونً ــة بوصفه ــية التالي ــوق األساس ــة بالحق ــة والقضائي ــة والتنفيذي ــلطات الترشيعي ــزم الس “تلت

ــق مبــارشة”. يطبّ

الديباجــة، تونــس )2014(: “... تأسيًســا لنظــام جمهــوري دميقراطــي تشــاريك، يف إطــار دولــة مدنيــة،  	

الســيادة فيهــا للشــعب عــر التــداول الســلمي عــى الحكــم بواســطة االنتخابــات الحــرة وعــى مبــدأ 

ــاد  ــِم عــى التعدديــة، وحي ــِم القائ الفصــل بــن الســلطات والتــوازن بينهــا، ويكــون فيــه حــقُّ التنظّ

ــون واحــرتام  ــة القان ــة علوي ــه الدول اإلدارة، والحكــم الرشــيد أســاس التنافــس الســيايس، وتضمــن في

ــع  ــن جمي ــات ب ــوق والواجب ــاواة يف الحق ــاء واملس ــتقالية القض ــان واس ــوق اإلنس ــات وحق الحري

ــن  ــال م ــل أن ين ــوز ألّي تعدي ــاّدة 49:”ال يج ــات...”، امل ــن الجه ــدل ب ــات والع ــن واملواطن املواطن

ــة يف هــذا الدســتور”. ــه املضمون ــوق اإلنســان وحريات مكتســبات حق

املــاّدة 5، مــر )2014(: “يقــوم النظــام الســيايس عــى أســاس التعددية السياســية والحزبيــة، والتداول  	

الســلمي للســلطة، والفصــل بــن الســلطات والتــوازن بينهــا، وتــازم املســؤولية مــع الســلطة، واحــرتام 

حقــوق اإلٍنســان وحرياتــه، عــى الوجــه املبــن يف الدســتور”.

· ــح كّل 	 ــة أو من ــي تقســيم الدول ــة، إذ إّن فصــل الســلطات ال يعن ــة ضعيف ــدة ليســت حكوم ــة املقيّ الحكوم

ســلطة اســتقالية تاّمــة عــن الســلطات األخــرى، إمّنــا يتعلـّـق بالتخّصصــات يف الحكومــة. يختــّص أحــد األجهــزة 

بالترشيــع، واآلخــر بالسياســات العاّمــة واإلنفــاق العــام، والثالــث بالبــّت يف النزاعــات.

· يتطلـّـب التخّصــص يف الحكومــة اســتقالية، أي أّن احــرتام الــدور الرئيــي للمــرّشع يف صنــع القوانن مثــًا واجب 	

ــزم القانــون الــذي يســّنه املــرّشع الســلطتن املذكورتــن باملارســة  عــى الســلطتن التنفيذيــة والقضائيــة، ويُل

املســتقلّة لوظائفهــا. كــا أّن الســلطة التنفيذيــة تتمتّــع باســتقالية يف صاحيتهــا بتحديــد السياســات العاّمــة 

واإلنفــاق العــام. يكــون القضــاء مســتقًا عندمــا ينعــم بالحايــة مــن التدّخــات مــن الســلطة الترشيعيــة التــي 
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ينبغــي أن تتفــادى، مــن خــال القوانــن، حســم قضايــا معيّنــة وتكتفــي بتحديــد القواعــد العاّمــة، والســلطة 

التنفيذيــة التــي يجــب أاّل تتداخــل بطريقــة بــّت املحاكــم يف القضايــا وأن تكتفــي بتطبيــق أحكامهــا. 

استقاللية ال حكم ذايت 

· ال تستثني استقالية كّل سلطة التكامل والتعاون بن أجهزة الحكومة. 	

الســلطة الترشيعيــة ليســت حكــرًا عــى الرملــان الــذي يتبّنــى القوانــن فقــط، إمّنــا تشــمل صاحيــة  	

إنفــاذ الدســاتري أو تعديــل تلــك القامئــة. قــد يســاهم الرملــان يف العمليتــن لكّنــه ال ميلــك دوًرا حريـًـا 

ــة أو  ــح تنفيذي ــة )لوائ ــات ثانوي ــاذ ترشيع ــة إنف ــا صاحي ــة أيًض ــلطة الترشيعي ــمل الس ــا. تش فيه

مســتقلّة( ميلــك مجلــس الــوزراء الحــّق يف ســّنها، يف ظــّل تدقيــق مــن املحكمــة التــي ُمنحــت ســلطة 

مراجعــة رشعيــة اللوائــح. تتقبّــل واليــات قضائيــة عديــدة فكــرة تفويــض الرملــان الحكومــة بصاحيــة 

ــع القوانــن )قوانــن التفويــض( يف بعــض الحــاالت. إذا دعــت الحاجــة، تنــّص دســاتري عديــدة  ترشي

عــى تبّنــي الســلطة التنفيذيــة لقوانــن مبوجــب مراســيم، إىل حــن اجتــاع الرملــان ومراجعتــه لهــا. 

أخــريًا، مــع انتشــار مؤسســة املراجعــة الدســتورية، بــات ممكًنــا ملحكمــة مــا )غالبًــا مــا تكــون محكمــة 

دســتورية مختّصــة( أن تعلّــق أو تلغــي قانونًــا تبّنــاه الرملــان لعــدم دســتوريته.

تبًعــا للمنطــق نفســه، الســلطة التنفيذيــة ليســت حكــرًا عــى الحكومــة. ينبغــي أن تحظــى الحكومــة  	

ــا مــا تطــرح الحكومــة برنامجهــا الســيايس أمــام الرملــان ليوافــق  بثقــة الرملــان وتحافــظ عليهــا. غالبً

عليــه. كذلــك، تُعتــر املبــادئ التــي غالبًــا مــا يحميهــا الدســتور، مبــا فيهــا بنــد عــدم التمييــز واملســاواة 

والحريــة، إلــخ... ملزمــًة لسياســات الحكومــة. 

ال تحســم الســلطة القضائيــة وحدهــا القضايــا الخافيــة. فبعضهــا يســتوجب تــرك القــرارات للســلطات  	

ــدور محكمــة االســتئناف يف القــرارات  ــي تقــوم ب ــة الت ــق املحكمــة اإلداري ــة الخاضعــة لتدقي اإلداري

التــي تتّخذهــا اإلدارة، مثــًا يف قضايــا تســجيل الــرشكات أو العامــات التجاريــة. كذلــك، عــى الرغــم 

ــط  ــان لضب ــاه الرمل ــون يتبّن ــم هــذه الســلطة قان ــا ينظّ ــا م ــة، غالبً ــن اســتقالية الســلطة القضائي م

عمليــة تشــكيل املحاكــم واختصاصاتهــا، إلــخ. أخــريًا، تعــرتف عــّدة واليــات قضائيــة بصاحيــة الســلطة 

التنفيذيــة يف منــح العفــو الخــاّص وصاحيــة الرملــان يف تبّنــي العفــو العــام.

حكومة ممكَّنة

· ــزّود فصــل 	 ــك، ي ــة ســري النظــام. كذل ــا، ويضمــن حســن وفعالي ــة أيًض ــّوي الحكوم  إّن فصــل الســلطات يق

الســلطات النظــام الســيايس بــأدوات متّكنــه مــن اتخــاذ القــرارات، وبآليــات تؤّمــن حســم توّجهــه، يف حــال 

ــا. ــى الخطــرية منه ــات، حت حصــول خاف
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يرتافــق فصــل الســلطات مــع التمييــز الــذي أصبــح مقبــواًل عــى نطــاق واســع بــن القانــون الدســتوري  	

ــر  ــذي يُعت ــون الدســتوري ال ــة القان ــح كّف ــون يرّج ــن مصــدري القان ــزاع ب ــون العــادي. إّن الن والقان

أعــى مرتبــة، رشط وجــود نظــام لضبــط الدســرتة، وعــى الحكومــة أن تتــرّف وفــق هــذه الرتاتبيــة.

ــن املختلفــة  	 ــن القوان ــون، ب ــدّرج يف القان ــك، يرتافــق فصــل الســلطات مــع االعــرتاف بوجــود ت كذل

ــون  ــة وقان ــون الداخــي للحكوم ــن القان ــة. يف حــال وجــود تناقــض ب الصــادرة عــن مصــادر مختلف

ــا مــا تكــون محكمــة أو مجلًســا( يف الخــاف، وتقــّرر إلغــاء أو  الرملــان، تفصــل هيئــة مختّصــة )غالبً

تعليــق قانــون الرملــان بســبب عــدم رشعيتــه. يخضــع القــرار اإلداري الــذي يناقــض قانونـًـا داخليًــا أو 

ــا بعــد شــكوى مــن أحــد تأثــر ســلبًا بالقــرار، أو  ــا آخــر، لإللغــاء مــن قبــل اإلدارة نفســها، غالبً قانونً

مــن قبــل محكمــة إداريــة النتهــاك مبــدأ املرشوعيــة. 

يعــرتف فصــل الســلطات بالفروقــات يف طريقــة الحكــم بــن الحــاالت الطبيعيــة وحــاالت الطــوارئ.  	

يحــّدد الدســتور غالبًــا إطــار العمــل املختلــف لتفاعــل الســلطات الثــاث وترّفهــا يف حــاالت الطوارئ، 

عنــد إعانهــا. بفضــل ذلــك، يصبــح ممكًنــا لســلطات الدولــة أن تحســن التعامــل مــع حــاالت الطــوارئ 

بفعاليــة أكــر. 

ــع  	 ــان يف ترشي ــة محــّل الرمل ــا الســلطة التنفيذي ــة تحــّل فيه ــا بحــاالت رضوري ــرتاف أيًض ــّم االع يت

ــرارات  ــة بالق ــن ماثل ــرف قوان ــك، تُع ــان. لذل ــاد الرمل ــادة انعق ــى إع ــا وحت ــن مؤقتً ــن، لك القوان

أو املراســيم بقانــون أو بقــوة القانــون. يف حــاالت الترشيــع عنــد الــرضورة، تُحســم املنافســة بــن 

ــة  ــع ملراجع ــع الترشي ــن يخض ــة، لك ــلطة التنفيذي ــح الس ــة لصال ــة والتنفيذي ــلطتن الترشيعي الس

ــة. ــلطة الترشيعي الس

ــة.  	 ــة، يعمــل النظــام عــى إيجــاد مخــرج للمعضل ــات أكري ــج فيهــا االنتخاب ــي ال تنت يف الحــاالت الت

ــة واضحــة يف الرملــان، تُضطــّر  ــات أكري يف النظامــن الرملــاين وشــبه الرئــايس، حــن ال تنتــج االنتخاب

األحــزاب للقيــام مبســاومات، وتشــكيل ائتافــات، للفــوز باألكريــة يف تصويــت منــح الثقــة. كذلــك، 

تُضطــّر إىل املحافظــة عــى االئتــاف وتفــادي انهيــار الحكومــة. يف هــذه الحــال، ميكــن للرملــان حجــب 

الثقــة. عنــد نشــوب خــاف كبــري بــن الحكومــة والرملــان والعجــز عــن تشــكيل حكومــة متثـّـل األكرية 

يف الرملــان، تجــوز الدعــوة إىل انتخابــات ُمبكــرة.

· ــكل 	 ــرّسه بش ــة أن تف ــّق لهيئ ــتور، يح ــري الدس ــة تفس ــول طريق ــلطات ح ــن الس ــاف ب ــول خ ــال حص يف ح

ــخ.  ــة، إل ــر املعنيّ ــا مــا يحــّق للمحكمــة الدســتورية تفســري الدســتور وتوفــري إطــار عمــل لألُطُ رســمي. غالبً

الخافــات بــن أجهــزة الحكومــة متوقّعــة، ولهــذا الســبب، يحتــاج النظــام الســيايس دامئًــا إىل تأمــن طريقــة 

ــزاع بســلمية.  لفــّض الن
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عدم املساس بوحدة الدولة

· مثـّـة ســوء فهــم لفصــل الســلطات كمبــدأ مثــري لانقســام. بالفعــل، يصــّب الرتكيــز عــادًة عــى تقســيم وظائــف 	

الحكومــة بــداًل مــن وحــدة الدولــة. لكــّن الواقــع هــو أّن فصــل الســلطات ال يقــّوض وحــدة الدولــة، إذ إنّــه 

ــة  ــّم التنفيذي ــة ث ــن خــال الســلطة الترشيعي ــارج، م ــام الخ ــة أم ــة لســلطة الدول ــط بالوجــوه املتنّوع مرتب

وأخــريًا القضائيــة.

· ينطبــق فصــل الســلطات أيًضــا عــى الكيانــات مــن غــري الــدول، حيــث تنشــأ عاقــة بــن الحكومــة والخاضعــن 	

لهــا. مثــًا، يف الواليــات تحــت جانــح الفيدراليــة، قــد تعتمــد واليــة ال متلــك ســيادة ضمــن الفيدراليــة مبــدأ فصل 

الســلطات وتضــع نظاًمــا سياســيًا ميكــن تصنيفــه كرئــايس أو برملــاين أو شــبه رئــايس. ينطبــق املثــل عــى الســلطة 

الفلســطينية أيًضــا التــي تُعتــر “ســلطة حكــم ذايت” ال متلــك ســيادة لكــن تعتمــد نظــام فصــل الســلطات. 

· ــة، 	 ــّددة يف الدول ــات املتع ــم والشــعب والكيان ــا عــى اإلقلي ــة الســيادة بالســلطة العلي ــدول صاحب ــع ال تتمتّ

مــن جهــة، كــا أنّهــا مســتقلّة يف نظــر الخــارج والــدول األخــرى، مــن جهــة ثانيــة. مثــًا، يف حــاالت االحتــال 

ــد ســيادتها.  ــة يف الوجــود، عــى الرغــم مــن تقيي ــات املتحــدة للعــراق(، تســتمّر الدول ــال الوالي ــًا احت )مث

يجــب التمييــز بــن وجــود الدولــة كمســألة قانونيــة والســيادة التــي تُعتــر وجههــا الســيايس والتــي قــد تكــون 

غائبــة أو محــدودة، لكــن مــن دون إلغــاء وجــود الدولــة. مــع ذلــك، مــن الــرضوري التســاؤل عــن العاقــة بــن 

صاحــب الســيادة والســلطات الثــاث، ألّن صاحــب الســيادة، يف نهايــة املطــاف، هــو مصــدر جميــع الســلطات. 

السيادة

· مثـّـة نظريــات عديــدة أّدت إىل توّصــل نقــاش الســيادة إىل اســتنتاجات مختلفــة كليًــا حــول دور الســلطات الثاث 	

ــز إحــدى هــذه النظريــات عــى األصــل اإللهــي للســلطة، وتّدعــي أّن مصــدر جميــع الســلطات  ومكانتهــا. تركّ

هــو اللــه. يف هــذه األنظمــة، يســيطر الطغيــان واالســتبداد، وال مجــال لتوقـّـع نظــام فصــل ســلطات، ألّن الحاكــم 

ة مــن اللــه، بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش. تتســاوى هنــا الدولــة  يتمتّــع بســلطة غــري قابلــة للنقــاش مســتمدَّ

تقريبًــا مــع صاحــب الســيادة الــذي يــرّشع اللــه ســلطته، وبالتــايل ال ميكــن للخاضعــن لــه التشــكيك يف حكمــه.  

· ــة والســيادة الشــعبية وتســتعملها كمرادفــن، عــى 	 ــن ســيادة األّم ــط عــادًة ب لكــّن معظــم الدســاتري تخل

الرغــم مــن أنّهــا ال يعنيــان األمــر نفســه، مــّا يــؤّدي إىل اســتنتاجات مختلفــة كــا ســرنى يف القســم الفرعــي 

التــايل. هــا هــي بعــض األمثلــة:

املــاّدة 1، العــراق )2005(: “جمهوريــة العــراق دولــة اتحاديــة واحــدة مســتقلة ذات ســيادة كاملــة،  	

نظــام الحكــم فيهــا جمهــورٌي نيــايٌب )برملــاين( دميقراطــٌي، وهــذا الدســتور ضامــٌن لوحــدة العــراق”. 

واملــاّدة 5: “الســيادة للقانــون، والشــعب مصــدر الســلطات ورشعيتهــا، ميارســها باالقــرتاع الــرسي العــام 

املبــارش وعــر مؤسســاته الدســتورية”.
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ــة  	 ــعب، وعلوي ــة، وإرادة الش ــى املواطن ــوم ع ــة، تق ــة مدني ــس دول ــس )2014(: “تون ــاّدة 2، تون امل

القانــون. ال يجــوز تعديــل هــذا الفصــل”. املــاّدة 3: “الشــعب هــو صاحــب الســيادة ومصــدر 

ــعب  ــارس الش ــاّدة 50: “مي ــتفتاء”. امل ــر االس ــن أو ع ــه املنتخب ــطة ممثلي ــها بواس ــلطات، ميارس الس

ــتفتاء”. ــق االس ــن طري ــعب أو ع ــواب الش ــس ن ــه مبجل ــر ممثلي ــة ع ــلطة الترشيعي الس

املــاّدة 2، فرنســا )1958(: “مبــدأ الجمهوريــة: حكــم الشــعب، مــن الشــعب، وألجــل الشــعب”. واملاّدة  	

3: “الســيادة الوطنيــة ملــك للشــعب ميارســها عــن طريــق ممثليــه وعــن طريق االســتفتاء الشــعبي”.

املاّدة 1، إيطاليا )1947(: “السيادة ملك الشعب الذي ميارسها وفًقا لصيغة الدستور وضمن حدوده”. 	

ــارشة  	 ــري مب ــة غ ــتفتاء، وبصف ــارشة باالس ــها مب ــة، متارس ــيادة لألم ــرب )2011(: “الس ــاّدة 2، املغ امل

ــا”. ــطة ممثليه بواس

املــاّدة 24، األردن )i( :)1954( “األمــة مصــدر الســلطات. )ii( متــارس ســلطاتها عــى الوجــه املبــن يف  	

هــذا الدســتور”. املــاّدة 4: القانــون هــو أعــى درجــات التعبــري عــن إرادة الدولــة، ويجــب أن يخضــع 

لــه الجميــع. ال ميلــك القانــون مفعــواًل رجعيًــا.

املــاّدة 20، أملانيــا )1949(: “)2(: الشــعب هــو مصــدر جميــع ســلطات الدولــة. وتجــري مارســة هــذه  	

ــة  ــات خاصــة للســلطات الترشيعي ــل الشــعب باالنتخــاب والتصويــت، وعــر هيئ الســلطات مــن ِقبَ

والتنفيذيــة والقضائيــة”.

ــلطات،  	 ــدر الس ــو مص ــا، وه ــها ويحميه ــده، ميارس ــعب وح ــيادة للش ــر )2014(: “الس ــاّدة 4، م امل

ويصــون وحدتــه الوطنيــة التــي تقــوم عــى مبــادىء املســاواة والعــدل وتكافــؤ الفــرص بــن جميــع 

ــك عــى الوجــه املبــن يف الدســتور”. املواطنــن، وذل

· باتــت نظريــة جديــدة للســيادة رضوريــة مــع انــدالع الثــورات التــي أطاحــت باألنظمــة االســتبدادية التــي 	

كانــت تجــد تريــرات لســلطة الدولــة يف مصدرهــا اإللهــي. ُعرفــت هــذه النظريــة بـ”ســيادة األّمــة”. يعتــر 

البعــض ســيادة األّمــة الوجــه القانــوين للدميقراطيــة )التــي تُعتــر الوجــه الســيايس(. يصبــح التمثيــل رضوريًــا 

لحســن عمــل الدميقراطيــة. تطغــى الدميقراطيــة التمثيليــة يف هــذا الســياق عــى الدميقراطيــة املبــارشة. 

· ــا أو وظيفــة، ال حًقــا. 	 ــد الــدول االنتخابــات، التــي تُعتــر واجبً أتاحــت ســيادة األّمــة إمكانيــة القبــول بــأن تقيّ

ميثّــل النائــب هنــا األّمــة وليــس الشــعب الــذي انتخبــه، وميثّــل القانــون اإلرادة العاّمــة. يف هــذا اإلطــار أيًضــا، 

تقبّلــت دول عديــدة فكــرة أن يكــون الرملــان التمثيــي مؤلًّفــا مــن مجلســن – ينتخــب الشــعب النــّواب يف أحــد 

املجلســن )يكــون ذلــك مــن خــال اســتفتاء وطنــي باإلجــال(، وقــد يضــّم املجلــس اآلخــر مقاعــد متوارثــة، 

ــا دوائــر إنتخابيــة ومصالــح مختلفــة. مبــا أّن القانــون يعــّر عــن  ونّوابًــا ُمعيّنــن أو ُمنتخبــن لكــن ميثّلــون غالبً

ــّمى  ــن. يُس ــع القوان ــة ترشي ــل مشــاركة املجلــس األعــى يف عملي ــة الســيادة، تُقب ــة صاحب ــة لألّم اإلرادة العاّم

املجلــس األعــى يف اململكــة املتحــدة مجلــس اللــوردات؛ ويف الواليــات املتحــدة األمريكيــة وفرنســا يُعــرف مبجلس 

الشــيوخ )عــى الرغــم مــن متثيلــه دوائــر إنتخابيــة مختلفــة متاًمــا(. يف األردن، يُعــرف مبجلــس األعيــان.
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· لكــّن نظريــة الســيادة هــذه أخلـَـت الجــّو لنــوع جديــد مــن االســتبداد، إذ أتاحــت للحــّكام االنفصــال بســهولة 	

ــة غــري محــّددة، مــّا ســمح بوجــود  ــن انتخبوهــم. ووجــدت ســلطتهم مصدرهــا يف أّم عــن األشــخاص الذي

شــخصيتن معنويتــن يف جميــع األوقــات: الدولــة حيــث تشــّكل املواطنــة القاعــدة لرتســيم حــدود الدوائــر 

اإلنتخابيــة، واألّمــة التــي ال تــزال العضويــة فيهــا غــري محــّددة باإلجــال، والتــي تتجــاوز املواطنــن الحاليــن يف 

للدولــة. إّن ســيادة األّمــة تضــع األّمــة أّواًل قبــل األفــراد، وتخضــع حقــوق األفــراد وحرياتهــم لــإلرادة العاّمــة 

عنــد الــرضورة مــن دون شــّك. أخــريًا، هــذه النظريــة ليســت محصــورة باألنظمــة الدميقراطيــة، وقــد متنــح 

قبضــة الســلطة نظريــة صالحــة يف نظــام ديكتاتــوري أيًضــا. 

· ــا و/	 ــا اجتاعيً ــي الســيادة الشــعبية. يشــري الشــعب هن ــوم فه ــة الشــائعة للســيادة الي ــة الثالث ــا النظري أّم

ــا إىل األفــراد الذيــن يحملــون جنســية الدولــة، وسياســيًا إىل املواطنــن الذيــن يحــّق لهــم االنتخــاب  أو قانونيً

والرتشــح. يجّســد القانــون هنــا إرادة األكريــة، وتُعتــر بعــض القوانــن أكــر ثباتـًـا بســبب طبيعتهــا الدســتورية 

أو تضمينهــا يف الدســتور املكتــوب، مــّا يجعلهــا مســتقلّة عــن تغيــري األكريــة البســيطة. 

· بالتــايل، ال ميكــن فصــل الســيادة هنــا عــن األفــراد الذيــن يشــّكلون جــزًءا مــن الشــعب. فاألحــزاب اكتســبت 	

ــاد انتخابهــم. ال  ــوا فيهــا ويُع ــا ليظلّ أهميتهــا ليــس فقــط مــن إتاحتهــا للنــاس أن يصبحــوا يف الســلطة، وإمّن

تضــارب يف مثــل هــذه النظريــة بــن حــزب يعمــل ملصالحــه الخاّصــة ولتطبيــق نظرتــه إىل العــامل الــذي ميثّلــه 

ــا يك يســتطيع  ــح رضوريً ــذي يصب ــدور ال ــذا ال ــة تشــجيع له ــوم الســيادة الشــعبية. عــى العكــس، مثّ ومفه

األفــراد القيــام بــدور فاعــل يف الحكومــة مــن خــال األحــزاب ورمبــا مــن خــال الــرأي العــام.

· عــى الرغــم مــن محافظــة الدولــة عــى ســيادتها أمــام الخــارج، الشــعب صاحــب الســيادة هــو الــذي ميارســها 	

يف الداخــل. يف هــذا الســياق، قــد تجــد الســلطات الثــاث صعوبــة يف منــع النــاس مــن التعبــري عــن إرادتهــم 

مبــارشة، مثــًا مــن خــال االســتفتاء. عــى ســبيل املثــال، عــّدل دو غــول De Gaulle(( الدســتور الفرنــي يف 

العــام 1962 مــن خــال اســتفتاء، مــّا أتــاح انتخــاب الرئيــس مبــارشة عوًضــا عــن اللجــوء إىل مجّمــع انتخــايب، 

عــى الرغــم مــن طــرح الدســتور أســاليب مختلفــة لتعديلــه. مل يســتطع املجلــس الدســتوري تحريــك ســاكن 

عندمــا طلــب منــه رئيــس مجلــس الشــيوخ مراجعــة دســتورية االســتفتاء ونتائجــه. 
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دراسات حاالت ومتارين وتأدية األدوار

· تبّنــى أول دســتور فرنــي عقــب الثــورة الفرنســية، وهــو دســتور عــام 1791، مبــدأ الفصــل بــن الســلطات، 	

وتــم تفســريه وتطبيقــه بصــورة الفصــل الجامــد “املطلــق” بــن الســلطات، بحيــث تتــرف كل ســلطة مــن 

ســلطات الدولــة الثــاث بصــورة مســتقلة عــن األخــرى، عــى نحــو يحــول دون التعــاون يف مــا بينهــا. وذلــك 

تبًعــا لظــروف مختلفــة ســادت يف تلــك الفــرتة. يف ضــوء دراســتك مبــدأ الفصــل بــن الســلطات، هــل يتوافــق 

ــدأ  ــا املقصــود مبب ــل مبيًّن ــدأ فصــل الســلطات، حلّ ــن مب ــة م ــع الغاي ــاه م ــة املعروضــة أع ــا ورد يف الحال م

الفصــل بــن الســلطات؟

· ــاف األنظمــة السياســية مــن 	 ــف باخت ــا، وهــل يختل ــر مفهــوم فصــل الســلطات، نســبيًّا أم مطلًق هــل يعت

ــا ملبــدأ فصــل الســلطات )أي عــى  ــا تصنيــف األنظمــة السياســية املختلفــة تبًع ــل مبيًن حيــث تطبيقــه؟ حلّ

ــا(. ــة أو األجهــزة الرئيســية فيه ــن ســلطات الدول ــة ب أســاس العاق

· إن تبنــي مبــدأ فصــل الســلطات، وقيــام مؤسســة الفصــل بــن الســلطات يعــزز فكــرة قيــام حكومــة مقيّــدة. 	

ناقــش ذلــك.

· يقــوم النظــام الرئــايس الــذي أنشــأه الدســتور األمــرييك، يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، عــى اســتقال كل هيئة 	

عــن األخــرى إىل أقــى درجــة ممكنــة وتوزيــع الســلطة عــى هــذه الهيئــات، وهــذا األمــر ال يحقــق التعــاون 

بــن هــذه الهيئــات املختلفــة، بــل يتحقــق بوجــود ســلطة تنفيذيــة مــن اختصــاص الرئيــس، وســلطة ترشيعيــة 

يُبارشهــا الكونغــرس مبجلســيه، وأخــرياً ســلطة قضائيــة مُتارســها املحاكــم القضائيــة. ويــرى بعــض الفقهــاء أن 

النظــام الرئــايس ينــدرج تحــت النظــم السياســية التــي تأخــذ مببــدأ فصــل الســلطات املطلــق. ابحــث/ي يف 

مــدى إمكانيــة اعتبــار النظــام الرئــايس يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، نظاًمــا يقــوم عــى فصــل الســلطات؟*

· مــن ضمــن اإلشــكاليات املتعلقــة بفصــل الســلطات يف فلســطن قيــام نزاع بــن الســلطتن التنفيذيــة والقضائية 	

بشــأن تطبيــق مبــدأ اســتقال القضــاء ضمــن مؤسســة فصــل الســلطات، ويتمثــل هــذا النــزاع بقيــام مجلــس 

ــة وخاصــة وزارة  ــزة الســلطة التنفيذي ــة عــن أجه ــة واملطلق ــي فكــرة االســتقالية التام القضــاء األعــى بتبن

العــدل. يف ضــوء دراســتك مبــدأ فصــل الســلطات، ناقــش مــدى توافــق توجــه مجلــس القضــاء األعــى بالحالــة 

املعروضــة أعــاه مــع إحــدى غايــات مبــدأ فصــل الســلطات وهــو “تقييــد الســلطة بالســلطة”؟*

· عــّدل الرملــان املــري بأغلبيــة ســاحقة الدســتور املــري للعــام 2014 – والــذي يلغــي التقييــد القائــم لرئيس 	

الجمهوريــة للحكــم لواليتــن فقــط – باإلضافــة إىل تعديــات أخــرى كثــرية تحّكــم ســيطرة رئيــس الجمهوريــة 

ــة. وتــم عــرض التعديــات عــى الشــعب يف اســتفتاء شــعبي ووافــق  والجيــش عــى باقــي مؤسســات الدول

بأغلبيــة ســاحقة. يف ظــل تعديــل الدســتور وموافقــة شــعبية عــى هــذه التعديــات الدســتورية يف اســتفتاء 

حظــي بأكريــة ســاحقة، مــا هــي اإلشــكاليات املتعلقــة بهــذه التعديــات مــن حيــث فصــل الســلطات ونظــام 

ســيايس مقيــد يف مــر؟8 

 https//:nyti.ms2/yW4DTC  :8  ميكن االطاع عى تقرير صحايف يناقش هذه التعديات من خال هذا الرابط
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· قــام رئيــس الرملــان يف واليــة الكيبــك )يف كنــدا( بفصــل ثاثــة عــال حراســة بســبب اســتخدام كامــريا تابعــة 	

ــس  ــة اعــرتض رئي ــة عالي ــام محكم ــة أم ــع القضي ــم رف ــا ت ــاور. وعندم ــدق مج ــى فن ــان للتلصــص ع للرمل

الرملــان لكونــه يتمتــع بحصانــة يف عمليــة متابعــة العاملــن يف الرملــان. فــكان مــن الــرضوري للمحكمــة العليــا 

الكنديــة أن تقــرر يف مــا إذا شــملت الحصانــة الرملانيــة لرئيــس الرملــان حرمــان الحــراس الثاثــة مــن حقهــم 

يف محاكمــة عادلــة أمــام قاضيهــم الطبيعــي )املحكمــة العاليــة(.9 مــا رأيــك؟

 https://bit.ly/2Z2eL86  :9  لاطاع حول ما توصلت له املحكمة العليا الكندية، ميكن مراجعة الخر التايل
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 الفصل العارش 

حكم القانون والدميقراطية
عاصم خليل

املوضوع

ــة التوفيــق بــن مقدمــات حكــم  ــة التــي تواجههــا جميــع األنظمــة السياســية: كيفي ــاول هــذا الفصــل املعضل يتن

ــم عــى فصــل الســلطات. ــة يف نظــام ســيايس قائ ــون والدميقراطي القان

املقّدمة

ــا  ــة أيًض ــّم أن تخضــع الحكوم ــن امله ــك، م ــق ذل ــن، لتحقي ــة. لك يرســم فصــل الســلطات حــدود ســلطات الدول

ــن فيهــم األشــخاص املســؤولون عــن إنفــاذه وتطبيقــه. ويجيــز ذلــك أيًضــا  للقانــون. فــا أحــد فــوق القانــون، مبَ

مبــدأ آخــر هــو حكــم القانــون أو ســيادة القانــون. أّمــا الدميقراطيــة، فتعنــي حكــم الشــعب. يحــّدد هــذان املبــدآن 

ــا طريقــة حكــم أجهــزة الحكومــة. املتناقضــان ظاهريً

ــل واقــع أّن حــّل الخــاف مســتحيل إحــدى طــرق معالجــة هــذا الخــاف بــن املبدأيــن، باإلضافــة إىل  يشــّكل تقبّ

ــن والتعامــل مــع التناقضــات  ــن املبدأي ــن هذي ــل ب ــات بطــرق للتنّق ــزّود الدميقراطي إدراك أّن فصــل الســلطات ي

الناجمــة منهــا. 

تكمــن طريقــة أخــرى لحــّل الخــاف يف تضمــن فصــل الســلطات للدســرتة كمبــدأ معيــاري يفــرض شــكل الحكومــة 

لية.  املثا
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األهداف

· التمييز بن حكم القانون والدميقراطية	

· تحديد معامل تأثري الدسرتة يف فصل السلطات، وحكم القانون، والدميقراطية	

· التعرف إىل الطرق املختلفة ملساءلة الحكومة 	

املواضيع التي سيشملها النقاش

· حكم القانون	

· الدميقراطية	

· ما هو دور الدسرتة؟	

· املساءلة	

حكم القانون

· تتّضمن معظم الدساتري إشارة إىل حكم القانون. ها هي بعض األمثلة:	

الديباجــة، العــراق )2005(: “ نحــُن شــعَب العــراق الناهــض تــوًّا من كبوتــه، واملتطلع بثقة إىل مســتقبله  	

ــا ونســائنا، وشــيوخنا  ــا العــزم برجالن مــن خــال نظــاٍم جمهــوري اتحــادي دميقراطــي تعــددي، عقدن

وشــبابنا، عــى احــرتام قواعــد القانــون وتحقيــق العــدل واملســاواة، ونبــذ سياســة العــدوان، واالهتــام 

باملــرأةِ وحقوقهــا، والشــيخ وهمومــه، والطفــل وشــؤونه، وإشــاعة ثقافــة التنــوع، ونــزع فتيــل اإلرهــاب”.

املــاّدة 28، أملانيــا )1949(: “)1( يجــب أن يتفــق النظام الدســتوري يف الواليات مع مبــادئ دولة جمهورية  	

ودميقراطيــة واجتاعيــة تحكمها ســيادة القانون، باملعنــى املقصود يف هذا القانون األســايس”. 

· ال تتطابــق مدلــوالت حكــم القانــون - الــذي يُعــرف بـــrule of law باإلنجليزيــة وEtat de Droit بالفرنســية 	

ــه  ــبب أنظمت ــة بس ــه الضمني ــه ودالالت ــوم فروقات ــكّل مفه ــرضورة. ل ــا بال ــة - دامئً وRecchtstaat باألملاني

التاريخيــة، والسياســية، والقانونيــة التــي يُعــرف مــن خالهــا. لــن نغــوص يف التمييــز بــن املفاهيــم املختلفــة 

لحكــم القانــون اآلن. لكّننــا ســرنكّز عــى ربــط فصــل الســلطات بحكــم القانــون، مــّا يشــري بشــكل عــام إىل 

أن ال أحــد فــوق القانــون، مبــا يف ذلــك الســلطات الثــاث. 
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أّواًل، يعنــي حكــم القانــون أّن الحكومــة تحــرتم الدســتور ومتــارس ســلطتها بانســجام معه. إّن الدســتور  	

ــك،  ــا. كذل ــا أو تعليقه ــّم إلغاؤه ــتورية، يت ــري دس ــا غ ــرت أفعاله ــاث، وإذا اعتُ ــلطات الث ــزم للس مل

يؤّمــن الدســتور نقاطًــا مرجعيــة شــكلية وماديــة للحكومــة لتعمــل مبوجبهــا.

ــا، يعنــي حكــم القانــون أّن الحكومــة ملزمــة باحــرتام القانــون إاّل إذا تــّم تغيــريه وفــق األصــول  	 ثانيً

ــون  ــة أّن القان ــرتف الدول ــك، تع ــذ. بذل ــز التنفي ــد حيّ ــون الجدي ــول القان ــد دخ ــط بع ــة، وفق املرعي

وضعــي )positive( بطبيعتــه. قــد تحمــل وضعيــة القانــون دالالت متنّوعــة، لكــّن الداللــة املحتّمــة 

هــي أّن القانــون عرضــة للتغــرّي. وتشــّكل نســبية القانــون الوضعــي مصــدر كرامتــه. فيجــب أن تطبّــق 

ســلطات الدولــة القانــون إاّل إذا تــّم تغيــريه وفــق األصــول املرعيــة. 

ثالثـًـا، يعنــي حكــم القانــون أّن الحكومــة تحــرتم إجــراءات تغيــري القانــون والدســتور. تســتوجب هــذه  	

العمليــة وقتـًـا ومــوارد أكــر بالطبــع باملقارنــة مــع األنظمــة االســتبدادية والطاغيــة، حيــث يكفــي تغــرّي 

إرادة الطاغيــة واملســتبّد لتغيــري القانــون. كذلــك، يســتلزم التغيــري يف ظــّل حكــم القانــون املزيــد مــن 

املشــاورات واملحادثــات والتســويات باملقارنــة مــع األنظمــة الديكتاتوريــة، حيــث يهيمــن التاثــل أكر 

مــن التنــّوع. يف األنظمــة الدميقراطيــة، تُعتــر اإلجــراءات الراميــة إىل تغيــري القانــون بالغــة األهميــة 

لقانونيــة التغيــري، وتكــون العمليــة بحــّد ذاتهــا مصــدر الرشعيــة ملســاعي الحكومــة إىل تغيــري القانــون. 

رابًعــا، يعنــي حكــم القانــون أّن الحكومــة تحكــم بالقانــون وليــس مبجــرّد اســتخدام القــّوة. فالقانــون  	

هــو الشــكل الــذي متــارس مــن خالــه الحكومــة ســلطتها، مــّا يضفــي رشعيــة عــى اســتعال الدولــة 

للقــوة، إذا دعــت الحاجــة. 

الدميقراطية

· تكمــن املشــكلة يف أّن الدميقراطيــة تعنــي حكومــة الشــعب وحكــم الشــعب - وميكــن القــول الحكــم مــن 	

ــون أو الحكــم مــن خــال  خــال ممثــي الشــعب لــيك نكــون أكــر دقــة- وهــذا يختلــف عــن حكــم القان

القانــون. إًذا، كيــف ميكــن التوفيــق بــن الدميقراطيــة وحكــم القانــون؟ تجــوز إجابتــان لهــذا الســؤال: الطريقة 

األوىل لتخفيــف التوتــر هــي مــن خــال تقبّــل أّن حــّل الخــاف مســتحيل. فالدميقراطيــة وحكــم القانــون لــن 

ــاد إطــار  ــا، يجــوز حــّل الخــاف مــن خــال اعت ــة. ثانيً ــات الحديث ــًدا، وهــذا مصــري الدميقراطي ــا أب يتوافق

نظــري جديــد للدميقراطيــة وحكــم القانــون، أي الدســرتة.

· يف النظــام الدميقراطــي، قــد تنتــج انتخابــات حــرّة أكريــة جديــدة، وســتحاول هــذه األخــرية، وذلــك حّقهــا، 	

تجســيد فوزهــا يف القانــون الــذي وعــدت بتغيــريه. لكــن، ســيكون تغيــري بعــض القواعــد مســتحيًا، حتــى مــن 

خــال األكريــة يف الرملــان، ذلــك ألّن الدســتور يحمــي هــذه القواعــد، ويتطلّــب تغيريهــا إجــراءات مختلفــة. 

عــى ســبيل املثــال، إذا كانــت األكريــة الجديــدة يف الرملــان تؤمــن بــأّن القانــون يجــب أن مينــع اإلجهــاض، 

ســتصطدم بواقــع أنـّـه عــى الرغــم مــن أّن الدســتور يحمــي الحــّق يف الحيــاة، ال متتــّد حايتــه إىل الجنــن )إمّنــا 

فقــط إىل البــرش الذيــن ُخلقــوا وهــم عــى قيــد الحيــاة(.
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· ــو 	 ــى ل ــري ممكــن. حت ــك غ ــّرر أّن ذل ــة أن تق ــه يجــوز للمحكم ــد أخــرى مســتحيًا ألنّ ــري قواع ســيكون تغي

تغــرّي القانــون ومل يتناقــض التغيــري مــع األحــكام الريحــة يف الدســتور، قــد تعلــن املحكمــة أّن القانــون غــري 

دســتوري لصالــح قيــم أخــرى يعترهــا الدســتور أســمى مــن أحكامــه املكتوبــة حتــى، مثــل الحقــوق األساســية 

والحريــة والكرامــة واملســاواة، إلــخ. يــؤدي مثــل هــذا التدّخــل مــن املحكمــة التــي تتكــّون مــن قضــاة يتــّم 

تعيينهــم إىل إيقــاف إرادة األكريــة، باســم إرادة “القانــون” )وفــق تعبــري املحكمــة(. 

· ــة واألمــوال العامــة نحــو 	 ــة يف الرملــان، أن توّجــه سياســات الدول ســتحاول الحكومــة، مدعومــة مــن األكري

ــا، وأن  ــة فيه ــة اعرتاضــات األقلي ــى الحكوم ــي أن تتخطّ ــك، ينبغ ــا بذل ــا. يف قيامه ــا وأهدافه ــق مبادئه تحقي

تراعــي يف الوقــت نفســه اعرتاضــات الــرأي العــام، وبالتأكيــد، أن تحــاول تفــادي تصاعــد االحتجاجــات إىل حــّد 

ــع  ــا مــن العصيــان املــدين. نتوقّ قــد يدفــع بالشــعب إىل اللجــوء إىل تظاهــرات شــعبية، مــّا قــد ينتــج نوًع

عــادًة أن تحكــم األكريــة يف األنظمــة الدميقراطيــة، لكــن، يف الواقــع، وبســبب حكــم القانــون، يعنــي ذلــك 

أّن األقليــة يف الحكومــة ويف الشــارع قــد تعيــق تنفيــذ خطــط الحكومــة. نتوقـّـع أيًضــا أن متّكــن الدميقراطيــة 

األكريــة مــن الحكــم، لكــن يف الواقــع، قــد يهيمــن رأي األقليــة يف األنظمــة الدميقراطيــة بفعــل حكــم القانــون.

· ــرّي 	 ــد يغ ــان ق ــار أّن الرمل ــذ يف االعتب ــون، وأن تأخ ــة القان ــد ماهي ــم دوًرا يف تحدي ــؤدي املحاك ــي أن ت ينبغ

القانــون الــذي يحكمهــا وأّن القضــاة يخضعــون للســلطة التنفيذيــة، بــدًءا مــن تعيينهــم ووصــواًل إىل تنظيم نظام 

املحاكــم. مــن هــذا املنطلــق، ومبــا أّن التجاذبــات ســيدة املوقــف، ميكــن فهــم ســبب تــرّدد املحاكــم يف التدّخــل 

يف تحديــد ماهيــة القانــون، خصوًصــا إذا شــملت هــذه املهمــة مجابهــة األكريــة يف الحكومــة والرملــان.

· ــا. ويف إطــار 	 نتيجــة لذلــك، ميكــن االســتنتاج أّن التجاذبــات بــن الدميقراطيــة وحكــم القانــون ال ميكــن حلّه

الدميقراطيــة وحكــم القانــون، تبقــي الســلطات قنــوات الحــوار مفتوحــة، ليــس فقــط بــن الســلطات أو بــن 

أعضــاء األكريــة يف الحكومــة، إمّنــا أيًضــا مــع رشائــح أخــرى، مثــل األقليّــة يف الحكومــة والشــعب عموًمــا. ميكن 

ــات ليســت إاّل أحــد هــذه األســاليب.  ــه، واالنتخاب ــري عــن إرادت أن يلجــأ الشــعب إىل أســاليب أخــرى للتعب

تتجّســد هــذه اإلرادة يف األحــزاب، ومنظــات املجتمــع املــدين، ومــن خــال أســاليب تعبــري أخــرى يلجــأ إليهــا 

الــرأي العــام، مثــل التظاهــرات الســلمية والتظاهــرات املدنيــة أو العصيــان.

ما هو دور الدسرتة؟

· الدســرتة إطــار نظــري ميــي كيــف يجــب أن يكــون الحكــم، ويفــرتض وجــود الدميقراطيــة وحكــم القانــون، 	

ويضيــف إليهــا فصــل الســلطات كشــكل إلزامــي للحكــم، وحايــة املســاواة، والحقــوق األساســية، والحريــات.

يف األنظمــة الدميقراطيــة، تنتــج االنتخابــات الحــرّة حكومــة، ويعــّر القانــون عــن األكريــة. يف الحكومة  	

 constitutionalism وهــي مشــتقة مــن الدســرتة – constitutionalist government( الدســتورية

وليــس مــن الدســتور constitutional والتــي يشــار لهــا باإلنجليزيــة، constitutional(، تحكــم 

الحكومــة باســم األكريــة لكّنهــا تحــرتم األقليــة التــي تســتطيع عرقلــة األكريــة، رشط أن يتــّم ذلــك 
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يف إطــار الدســتور. يف فرنســا، مثــًا، ميكــن أن تحيــل أقليــة يف الرملــان )60 نائبًــا أو عضــًوا يف مجلــس 

ــة إىل  ــن األقلي ــتورية م ــة الدس ــا، اإلحال ــّد م ــتوري. إىل ح ــس الدس ــا إىل املجل ــا عاديً ــيوخ( قانونً الش

املحكمــة الدســتورية هــي املحاولــة األخــرية ملنــع متريــر ترشيــع مل تفلــح هــذه األقليــة يف إيقافــه مــن 

خــال املشــاورات والتصويــت يف الرملــان.

يف حكومــة دســتورية، تكــون الدميقراطيــة شــاملة لإلطــار الدســتوري للحكومــة، وال تعتمــد فقــط عــى  	

القانــون الــذي تحــّدده األكريــة يف الرملــان. ال متحــو االنتخابــات املــايض، متيحــة تغيــري النظــام برّمتــه 

ــن  ــة يف الحكومــة. تؤّم ــات( بســبب تغــرّي األكري ــد إجــراء االنتخاب كّل أربعــة أو خمســة أعــوام )عن

الدســرتة االســتقرار الــذي تحتــاج إليــه الدميقراطيــة بإلحــاح.

أخــريًا، يف الحكومــة الدســتورية، تُعتــر املســاواة والحريــة والحقــوق ركائــز أساســية، لكنهــا تُطبّــق بنــاًء  	

عــى مبــدأ التناســب، وليــس بشــكل مطلــق )أقلّــه ليــس جميعهــا(. يعنــي ذلــك أّن التناســب يحــّدد 

ــًا أنهــا جميعهــا  ــق، عل ــار أي حقــوق وحريــات تُطبّ الطريقــة التــي تســتند إليهــا الحكومــة يك تخت

تتســاوى يف حايــة الدســتور لهــا، وكيــف تطبّقهــا. يعنــي ذلــك أيًضــا أّن الســلطات الثــاث هــي التــي 

ــق بعضهــا يف  ــة الســاح بتعلي ــات وكيفي ــن هــذه الحقــوق والحري ــوازن ب ــق الت ــة تحقي تقــّرر كيفي

القضايــا التــي تشــمل مصلحــة عامــة رشعيــة، مثــًا عندمــا يتطلّــب األمــن العــام ذلــك. 

املساءلة

· يتحّقــق حكــم القانــون أو ســيادة القانــون عــر مســاءلة الحكومــة. تشــري املســاءلة هنــا إىل عــّدة مســتويات 	

مــن اإلرشاف عــى عمــل الحكومــة، ســواء كانــت سياســية، عامــة، إداريــة أم قضائيــة.

اإلرشاف الســيايس: تحتــاج الحكومــة إىل املحافظــة عــى ثقــة الرملــان – يف األنظمــة السياســية التــي  	

تتطلـّـب حصــول الحكومــة عــى ثقــة الرملــان ملارســة وظائفهــا. يجــب أن يحــرص النــّواب عــى إمتــام 

واليتهــم )وتفــادي انتخابــات مبكــرة(، وعليهــم اإليفــاء بوعودهــم االنتخابيــة لــيك يُعــاد انتخابهــم. إًذا، 

تــؤّدي الدوائــر االنتخابيــة واألحــزاب السياســية دوًرا مهــًا يف السياســة، أبعــد مــن االنتخابــات حتــى، 

وتؤثــر يف طريقــة عمــل الحكومــة.

تخضــع الحكومــة لــإلرشاف العــام مــن قبــل منظــات املجتمــع املــدين، والقطــاع الخــاص، ومجموعات  	

الضغــط، والشــخصيات العامــة، والــرأي العــام، ومنصــات التواصــل االجتاعــي التــي يــزداد زخمها. 

يعنــي اإلرشاف اإلداري أّن اإلدارة قــد ترتاجــع عــن بعــض اإلجــراءات بنــاًء عــى شــكاوى تتلّقاهــا. يف  	

ــات إرشاف إداري مســتقلّة.  ــّم اللجــوء إىل وضــع آلي ــًا يف فرنســا(، ت ــة )مث ــات القضائي بعــض الوالي

مــع الوقــت، تطــّورت الفكــرة إىل منظومــة منفصلــة مــن املحاكــم املختّصــة بالقضايــا اإلداريــة وغــري 

املرتبطــة مبنظومــة املحاكــم العاديــة.
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يعنــي اإلرشاف القضــايئ أّن املحاكــم — غالبـًـا مــن خــال محكمــة مختّصــة — تضبــط أعــال الحكومة  	

مــن خــال املراجعــة القضائيــة و/أو الدســتورية. بطريقــة مــا، تخضــع جميــع أفعــال ســلطات الحكــم 

للرقابــة القضائيــة. قــد تكــون هــذه الرقابــة احرتازيــة كــا يف فرنســا حيــث املراجعــة الدســتورية التــي 

يجريهــا املجلــس الدســتوري إلزاميــة للقوانــن التنظيميــة، واختياريــة للقوانــن العاديــة قبــل اعتــاد 

ــة  ــتورية – أي أّن املحكم ــة للدس ــة الاحق ــى الرقاب ــة ع ــق الامركزي ــوز تطبي ــون. يج ــس للقان الرئي

نفســها تجــري الرقابــة عنــد مراجعــة القضايــا، كــا يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، أو يجــوز تطبيــق 

املركزيــة،أي أّن املراجعــة الدســتورية تتــّم عــى يَــد محكمــة مختّصــة ميكــن أن تكــون منفصلــة عــن 

املحكمــة العليــا، أو ميكــن أن تــوكل املراجعــة إىل املحكمــة العليــا نفســها.
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دراسات حاالت ومتارين

· يف ضــوء دراســتك ملوضــوع الفصــل بــن الســلطات ومدلــول النظــام الســيايس، مــا هــو معيــار التفرقــة بــن 	

ــا ملبــدأ الفصــل بــن الســلطات؟*  األنظمــة الدكتاتوريــة واألنظمــة الدميقراطيــة تبًع

· تنــص املــادة )2( مــن القانــون األســايس الفلســطيني عى أّن “الشــعب الفلســطيني مصدر الســلطات وميارســها 	

عــن طريــق الســلطات الترشيعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة عــى أســاس مبــدأ الفصــل بــن الســلطات...”. هــل 

ــام  ــام نظ ــن قي ــث ع ــطيني ، للحدي ــايس الفلس ــون األس ــّص القان ــلطات يف ن ــل الس ــدأ فص ــي ورود مب يكف

دميقراطــي يقــوم عــى أســاس فصــل الســلطات؟
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 الفصل الحادي عرش 

العدالة الدستورية
كزافييه فيليب

املوضوع

يتنــاول هــذا الفصــل منــاذج املراجعــة الدســتورية أو “العدالــة الدســتورية”. توّســعت آليــات املراجعــة الدســتورية 

ــه  ــاًرا ال ميكــن تجاهل ــوم معي ــر الي ــة. وباتــت تُعت ــة الثاني ــا بعــد الحــرب العاملي خــال القــرن العرشيــن، خصوًص

ــة. يحــاول هــذا الفصــل ببســاطة إيجــاز  ــّزز الدميقراطي ــا تضمــن ســمّو الدســتور وتع ألّي نظــام دميقراطــي ألنّه

الخصائــص الرئيســية لألنــواع املختلفــة مــن آليــات املراجعــة الدســتورية، واســتعراض األســئلة األهــّم التــي يجــب 

طرحهــا عنــد وضــع آليــة للعدالــة الدســتورية.

املقّدمة

ــة  ــة رمزي ــا. لســنوات، كان الدســتور وثيق ــة دامئً ــم مقبول ــات املحاك ــن خــال آلي ــاذ الدســتور م ــرة إنف ــن فك مل تُك

للقــادة والسياســين، ويف حــال عــدم احــرتام الدســتور، مل يواجهــوا أي نــوع مــن العقوبــات. لكــّن هــذه األيــام ولّــت 

عندمــا بــدأت الدســاتري تشــمل آليــات فــّض النزاعــات بــن الســلطات الدســتورية )التنفيذيــة والترشيعية، والســلطات 

الامركزيــة أو ســلطات الواليــات يف البلــدان الفيدراليــة(، وأيًضــا عندمــا أصبحــت الحقــوق األساســية والحريــات ُمعرتفًا 

بهــا دســتوريًا. عندهــا، بــرزت الحاجــة إىل احرتامهــا وإنفاذهــا، وباتــت املراجعــة الدســتورية مــن أكر الحلــول منطقية.

مــا هــي العدالــة الدســتورية أو املراجعــة الدســتورية؟ ميكــن تحديدهــا كـ”آليات ُمعتمــدة لتقييم امتثــال أي ترشيع 

أو الئحــة أو أفعــال حكوميــة أخــرى للدســتور”. إذا تعــارض أي ترشيــع أو فعــل مــع أحــكام الدســتور، تبطلــه آليــة 

العدالــة الدســتورية و/أو تجازيــه. متنــح العدالــة الدســتورية أثــرًا ملموًســا ملبــدأ ســمّو الدســتور وتحــرص عــى اتّباع 

الجميــع للدســتور، مبَــن فيهــم املؤسســات العامــة. ميكــن تعريــف العدالــة الدســتورية كمراجعــة أساســية تضمــن 

ــة السياســية”.  ــم اللعب ــة مؤسســات املراجعــة الدســتورية بـ”َحَك ــايل، ميكــن مقارن تطبيــق الدســتور وســمّوه. بالت
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ــا ال تلعــب اللعبــة، إمّنــا تضمــن احــرتام قواعدهــا )الدســتورية(. يحــّق لهــا إصــدار قــرارات ســلطوية  صحيــح أنّه

حــول دســتورية القوانــن وأفعــال الحكومــة، كــا ميكنهــا تفســري أحــكام الدســتور. قــد يُعتــر أّن صاحيــات املحاكــم 

ــة القضــاة(.  ــا بدكتاتوري ــّمى أحيانً ــي تُس ــا خطــر “حكومــة قضــاة” )الت ــة دامئً ــى الدســتور، ومثّ الدســتورية تتخطّ

لكــّن آليــات املراجعــة الدســتورية ســمحت أيًضــا باحــرتام إجــايل للدســتور وبإمكانيــة تفســري األحــكام الدســتورية، 

ــا  ــم غالبً ــة الدســتور، ألنّه ــة يف حاي ــات دوًرا أكــر فعالي ــة واألقلي ــا منحــت األحــزاب السياســية املعارِض كــا أنّه

الجهــة التــي تطلــق املنازعــات الدســتورية.    

ــرة  ــأت فك ــا، نش ــين. تاريخيً ــن رئيس ــن منوذج ــا م ــامل انطاقً ــول الع ــتورية ح ــة الدس ــّورت العدال ــار، تط باختص

املراجعــة القضائيــة للحــرص عــى ســمّو الدســتور يف الواليــات املتحــدة مــن خــال قضيــة ماربــوري ضــّد ماديســون 

يف العــام 1803. أضــاف رئيــس القضــاة مارشــال األحــكام الدســتورية كقواعــد يجــب احرتامهــا يف أّي نــزاع. نتيجــة 

ــن  ــال لتأم ــن أو األفع ــات أو القوان ــع الترشيع ــدة أن تراج ــات املتح ــة يف الوالي ــّق ألّي محكم ــح يح ــك، أصب لذل

امتثالهــا لألحــكام الدســتورية. اعتمــدت بلــدان عديــدة هــذا النــوع مــن املراجعــة الدســتورية ألّن تطبيقــه بســيط 

وال يســتدعي تأســيس محكمــة محــّددة للتعامــل مــع املســائل الدســتورية. أّمــا النمــوذج اآلخــر الــذي يُعــرف أحيانًا 

 H. Kelsen بالنمــوذج األورويب )ألنـّـه طـُـّور يف أوروبــا( أو منــوذج كلســن )نســبًة إىل املحامــي النمســاوي ه. كلســن

الــذي وضعــه( القائــم عــى مؤسســة محــّددة تتعامــل حريًــا مــع املســائل الدســتورية أي املحكمــة الدســتورية، 

وهــي الوحيــدة التــي يحــّق لهــا البــّت يف دســتورية أي قــرار صــادر عــن الســلطات العامــة عندمــا يشــمل أحكامــاً 

دســتورية. النمــوذج األّول هــو منــوذج رقابــة دســتورية المركزيــة، بينــا الثــاين هــو منــوذج رقابــة دســتورية مركزيــة. 

بــن النموذجــن، مثـّـة عــدد مــن النــاذج البديلــة التــي تطبّقهــا دول مختلفــة. ميكــن القــول إّن هنــاك منــاذج بقــدر 

مــا هنــاك دول تقبّلــت فكــرة املراجعــة الدســتورية. بالتــايل، عندمــا تريــد دولــة إنشــاء منــوذج مراجعــة دســتورية، 

ــتورية،  ــة الدس ــرة املراجع ــم فك ــط يف فه ــاذج” فق ــد “الن ــاّص. تفي ــياقها الخ ــع س ــا م ــق خياره ــب أن يتواف يج

ويقتــر هدفهــا عــى الناحيــة البيداغوجيــة. فالواقــع أكــر تعقيــًدا بكثــري. 

ميكــن ملؤسســة املراجعة/الرقابــة الدســتورية أن تــؤدي أدواًرا كثــرية مهّمــة، مبــا فيهــا مراجعــة دســتورية الترشيعات، 

وحايــة الحقــوق الفرديــة، وتأمــن منــر لفــّض النزاعــات يف النظــام الفيــدرايل، وإنفــاذ فصــل الســلطات، وتصديــق 

نتائــج االنتخابــات، وتقييــم رشعيــة األحــزاب السياســية.   

األهداف

· فهم ماهية العدالة الدستورية وسبب تشكيلها عنًرا أساسيًا يف النظام الدميقراطي	

· اإلملام بأبرز املعايري الدولية لتصميم نظام عدالة دستورية	

· تحديد أبرز خصائص نظام العدالة الدستورية الذي تعيش يف ظلّه، وتحليلها، ومناقشتها	
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املواضيع التي سيشملها النقاش

· مناذج املراجعة الدستورية	

· َمن يتوىّل مهّمة تأمن العدالة الدستورية؟ 	

· كيف يتّم تصميم محكمة دستورية مستقلّة؟	

· االختصاصات: ما هي وظائف املحاكم الدستورية؟ 	

· إمكانية الوصول: أي جهة ميكنها إحالة قضية؟ السلطة التنفيذية أم الترشيعية أم املحاكم أم األفراد؟	

مناذج املراجعة الدستورية

· يجــب أن يرتكــز النقــاش عــى منــاذج املراجعــة الدســتورية، ليــس فقــط عــى املســائل النظريــة، إمّنــا أيًضــا 	

عــى العواقــب العمليــة إلنشــاء آليــة مراجعــة دســتورية. 

· ــا 	 ــا باختصــار يف املقّدمــة، يبــدأ النقــاش حــول املراجعــة الدســتورية باختيــار “النمــوذج”. يف أيامن كــا ذكرن

هــذه، عندمــا تتبّنــى دولــة آليــة مراجعــة دســتورية خــال صياغتهــا لدســتور جديــد، يكــون التوّجــه الطبيعــي 

ــه  تحليــل املارســات الراهنــة لبلــدان أخــرى التخــاذ الخيــار األنســب للســياق املحــّدد الــذي يعمــل يف ظلّ

املســؤولون عــن عمليــة الصياغــة. 

· ــّور يف 	 ــذي طُ ــرييك ال ــوذج األم ــاذج: النم ــن الن ــان م ــرز نوع ــتورية، ب ــة الدس ــوم املراجع ــر مفه ــذ تطوي من

الواليــات املتحــدة يف بدايــة القــرن التاســع عــرش، والنمــوذج األورويب الــذي طـُـّور يف بدايــة القــرن العرشيــن. 

مــن دون الغــوص يف رشح ُمســهب وجــداالت، ســنكتفي بعــرض أبــرز الفــوارق بــن النموذجــن، وهــي فــوارق 

يف املقاربــات حيــال عــدد مــن املعايــري:

املحاكم املسؤولة عن معالجة النزاعات الدستورية: 	

ــوز  	 ــا. ويج ــة ومعالجته ــراءات الجدلي ــر يف اإلج ــم النظ ــع املحاك ــّق لجمي ــرييك: يح ــوذج األم النم

ــا.  ــة العلي ــة للمحكم ــرية والفاصل ــة األخ ــون الكلم ــرارات، وتك ــتئناف الق اس

النمــوذج األورويب: تــّم تأســيس محكمــة واحــدة تحديــًدا للتعامل حريًا مع املســائل الدســتورية،  	

وتحتكــر هــذه املحكمــة املراجعــة الدســتورية. ال توجــد محاكــم أخــرى مختّصــة يف التعامــل مــع 

دســتورية القوانــن الترشيعية.
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	 :posteriori a الحقة /priori a نوع املراجعة الدستورية: مسبقة

ــرف  	 ــزاع. تُع ــار ن ــتورية إاّل يف إط ــات الدس ــائل أو النزاع ــرح املس ــن ط ــرييك: ال ميك ــوذج األم النم

املراجعــة الدســتورية يف هــذا النمــوذج بـ”املراجعــة الاحقــة”، ألّن املســائل الدســتورية تُطــرح يف 

إطــار قضيــة مــا. ال ميكــن تقديــم أّي طعــن يف غيــاب نــزاع.

النمــوذج األورويب: عــى الرغــم مــن وجــود مواقــف مختلطــة، يحّق للمحكمــة الدســتورية مراجعة  	

ــة، تكــون  ــذ. يف هــذه الحال ــز التنفي ــا حيّ ــل دخوله ــا قب ــة أحيانً ــة أو التنفيذي ــن الترشيعي القوان

العدالــة الدســتورية “ســابقة” )وتعنــي عبــارة In re الاتينيــة “يف مــا يتعلّــق بـــ(، ألنّــه مــا مــن 

قضيــة محــّددة ملعالجتهــا وال أطــراف للقيــام بالطعــن الدســتوري. تقتــر القضيــة أمــام املحكمــة 

الدســتورية هنــا عــى امتثــال الترشيــع للمعايــري الدســتورية. ال نــزاع هنــا، ويُعتــر هــذا النــوع 

ــا. مــن الرقابــة الدســتورية موضوعيً

مراجعة )رقابة( مجرّدة أو فعلية:  	

النمــوذج األمــرييك: متــارس املحاكــم مراجعــة فعليــة للمســائل الدســتورية يف إطــار نــزاع يتقــّدم  	

بــه األطــراف أمامهــا. وتأخــذ يف االعتبــار القضيــة املحــّددة التــي أّدت إىل النــزاع. يتعامــل القضــاة 

فعليًــا مــع املســائل الدســتورية هنــا يف إطــار قضيــة معيّنــة.

ــة  	 ــائل بطريق ــع املس ــايس م ــكل أس ــتورية بش ــة الدس ــا املحكم ــل هن ــوذج األورويب: تتعام النم

ــق  ــل تواف ــون بتحلي ــتورية ويكتف ــألة الدس ــتخلصون املس ــاة يس ــك أّن القض ــي ذل ــرّدة. يعن مج

الحكــم الــذي تــّم الطعــن فيــه مــع املتطلّبــات الدســتورية مــن خــال أحــكام الدســتور. حتــى لــو 

نظــرت املحكمــة الدســتورية يف مســألة مرتبطــة بقضيــة قامئــة، ال تأخــذ يف االعتبــار هــذه العنــارص 

ــة وامللموســة يف مراجعتهــا. الفعليّ

	 Inter partes أو مواجهة ما بني األطراف Erga omnes تأثري مواجهة الكافة

ــائل  	 ــايئ يف املس ــرار النه ــون الق ــتورية، يك ــة الدس ــة املراجع ــرًا إىل طبيع ــرييك: نظ ــوذج األم النم

ــا آخريــن يف قضايــا مســتقبلية. مبــا  ــا فقــط ألطــراف القضيــة، وال يشــمل أطرافً الدســتورية ملزًم

أّن املراجعــة الدســتورية مُتــارَس مــن خــال تحليــل فعــي لتطبيــق األحــكام الدســتورية، يكــون 

تأثريهــا مقتــًرا عــى األطــراف، عــى الرغــم مــن أّن النتيجــة النهائيــة قــد تكــون نفســها يف قضيــة 

أو حجــج مشــابهة.

ــام املحكمــة الدســتورية واملراجعــة املجــرّدة  	 النمــوذج األورويب: نظــرًا إىل املســألة املطروحــة أم

التــي متارســها هــذه املحكمــة، يكــون القــرار النهــايئ ذا تأثــري مواجهــة الكافــة، أي أّن الحكــم غــري 

الدســتوري يُلغــى مــن النظــام الدســتوري. ينظـّـف هــذا التاثــري املنظومــة القانونيــة مــن األحــكام 

التــي يُحســم عــدم دســتوريتها مــن املحكمــة. 
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· يجــب أاّل يُؤخــذ هــذا العــرض الكاســييك للنموذجــن بحذافــريه. عمليـًـا، مل يُعــد هــذان النموذجــان موجوديــن 	

ــاذج  ــم الن ــتعري معظ ــو. تس ــذا النح ــى ه ــا ع ــث ُوضع ــط حي ــودان فق ــا موج ــو أو أنّه ــذا النح ــى ه ع

ــاذج  ــن من ــّدث ع ــو التح ــا ه ــّح هن ــّن األص ــاه، لك ــن أع ــاذج املذكوري ــي الن ــن نوع ــزات م ــتورية مي الدس

“مختلطــة”. إّن أصعــب النــاذج للتغيــري هــو أقدمهــا، عــى الرغــم مــن أّن القضايــا املطروحــة أمــام املحاكــم 

تتطــّور مــع الســياق: فحتــى املحاكــم الدســتورية القدميــة قــد غــرّيت رأيهــا واجتهاداتهــا يف مســائل عديــدة. 

تـُـرتك إًذا مســألة تأســيس محكمــة دســتورية أو نظــام مراجعــة دســتورية لواضعــي الدســتور وفــق توقعاتهــم 

واحتياجاتهــم. مثــًا، يكــر تأســيس محاكــم دســتورية جديــدة بعــد األزمــات أو النزاعــات، خصوًصــا عندمــا 

ــا مــن ناحيــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان. يكــون الشــعب قــد دفــع مثًنــا عاليً

· ــر أّن مــا مــن منــوذج أفضــل مــن اآلخــر. تقتــر املســألة عــى خيــار ملواءمــة نظــام املراجعــة 	 يجــب التذكّ

الدســتورية مــع الظــرف املحــّدد واالســتجابة لتوقعــات النظــام الدســتوري، أي الحــرص عــى أن يفــرض النظــام 

ــل  ــن العوام ــة م ــذ مجموع ــا أخ ــي أيًض ــوين. ينبغ ــام القان ــا يف النظ ــتورية وماءمته ــكام الدس ــرتام األح اح

الخارجيــة املهّمــة يف االعتبــار. لــن نناقشــها هنــا، لكّنهــا تشــمل التكاليــف، وإمكانيــة الوصــول إىل املحاكــم، 

والثقافــة القانونيــة، ومــن الــرضوري عــدم تناســيها. قــد يكــون نظــام مــا مثاليًــا عــى الــورق، ولكــن يســتحيل 

تنفيــذه إذا كان غــري واقعــي أو غــري متكيّــف مــع الســياق املحــّدد.

َمن يتوىّل مهمة تأمني العدالة الدستورية؟ 

· ال تشــمل صاحيــات املحاكــم أو محكمــة دســتورية محــّددة بالــرضورة مهّمــة وضــع آليــة مراجعــة دســتورية. 	

يف بعــض البلــدان، يجــوز أن تــوكل مهّمــة العدالــة الدســتورية إىل مؤسســات عاّمــة أخــرى. عــى الرغــم مــن 

غيــاب أمثلــة عــن منــح الســلطة التنفيذيــة هــذا االختصــاص تحديــًدا، أوكلــت بعــض الدســاتري مهّمــة مراجعــة 

ــام 1994؛  ــتور الع ــا، دس ــتثناءات )إثيوبي ــة بعــض االس ــة. مثّ ــات أخــرى للســلطة الترشيعي دســتورية ترشيع

فنلنــدا، دســتور العــام 1999؛ غينيــا بيســاو، دســتور العــام 1991؛ هولنــدا، دســتور العــام 1815(. 

· وضعــت مجموعــة كبــرية مــن الــدول مهّمــة املراجعــة الدســتورية يف يَــد القضــاء. كــا ســبق أن ذكرنــا، ميكــن 	

أن متــارس جميــع املحاكــم املراجعــة الدســتورية، مــع إجــراء املحكمــة العليــا املراجعــة النهائيــة )الهنــد، اليابــان، 

ــد محاكــم دســتورية محــّددة )تونــس، دســتور  الواليــات املتحــدة، كينيــا، نيجرييــا( أو قــد تُحــر املهمــة يف يَ

العــام 2014، جنــوب أفريقيــا، دســتور العــام 1996؛ تايلنــد، دســتور العــام 2017؛ فرنســا، دســتور العــام 1958(. 

كيف يتّم تصميم محكمة دستورية مستقلّة؟

· ــب 	 ــية. يج ــائل رئيس ــة مبس ــارات متعلّق ــاذ خي ــة اتخ ــة دميقراطي ــتورية يف بيئ ــة دس ــم محكم ــرض تصمي يف

حايــة القضــاة مــن الضغــوط السياســية التــي ال مــّرر لهــا. تســاعد ميــزات عديــدة يف تعزيــز االســتقالية 

القضائيــة يف املحاكــم الدســتورية، وتشــمل إجــراءات تعيــن تضــّم جهــات سياســية متنّوعــة، وقواعــد تحــّدد 
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برامــة أســباب وإجــراءات تنحيــة قــاٍض، واملؤهــات القضائيــة املرتكــزة عــى الكفــاءة و/أو الخــرة، وواليــات 

القضــاة غــري القابلــة للتجديــد.

تكوين املحكمة: 	

ــار عــدد مفــرد مــن األعضــاء لتفــادي التعــادل يف اآلراء والنزاعــات  	 عــدد األعضــاء: يُنصــح باختي

التــي ال تُحــّل. يجــب أن يعتمــد العــدد النهــايئ مــن القضــاة عــى االختصاصــات وإمكانيــة الوصول 

ــريًا )عــادًة بــن 8 و15  إىل املحكمــة. كــا يجــب أاّل يكــون عــدد قضــاة املحكمــة الدســتورية كب

قاضيــاً(، ويُطلــق عليهــم لقــب justice )أي العــدل(. 

معايــري العضويــة يف املحكمــة الدســتورية: مــن الــرضوري امتــاك خلفيــة قانونيــة راســخة، لكــن  	

قــد تكــون مهــارات أخــرى نافعــة ألّن العدالــة الدســتورية تتطــرّق إىل مســائل مجتمعيــة. يف بعــض 

البلــدان، ال تشــّكل املؤهــات القانونيــة رشطـًـا الزًمــا حتــى. ويف حــاالت قليلــة، قــد يكــون التمثيــل 

الخــاّص لبعــض الفئــات )متثيــل دينــي يف لبنــان، وِعرقــي يف البوســنة وجنــوب أفريقيــا( جــزًءا مــن 

معايــري االختيــار.

آليــة االختيار/التعيــن: ميكــن تحديــد منــاذج عديــدة، لكــّن األهــّم يف اختيــار القضــاة هو الشــفافية  	

واإلنصــاف يف العمليــة. تختلــف إجــراءات تعين/اختيــار القضــاة يف مؤسســة املراجعــة الدســتورية 

ــيايس  ــع الس ــبب الَوق ــن. بس ــاة آخري ــار قض ــة الختي ــراءات املطبّق ــن اإلج ــدان ع ــم البل يف معظ

لقــرارات الجهــات السياســية الفاعلــة مــن فــروع أخــرى مــن الحكومــة، بــات هنــاك تقبّــل واســع 

ملشــاركتها يف عمليــة االختيــار ألّن هــؤالء املعنيــن قــد يكونــون أكــر ميــًا إىل تقبّــل األحــكام. 

عمليــة االختيــار مــن قبــل الســلطة الترشيعيــة: أملانيــا )املجلــس األدىن؛ املجلــس األعــى: يعــّن  ـ

النصــف )تصويــت األكريــة بنســبة 2/3( 

عمليــة االختيــار مــن قبــل املجلــس القضــايئ: جنــوب أفريقيــا: تعــّد لجنــة الخدمــات القضائيــة  ـ

قامئــة بثاثــة مرشــحن لــكّل مقعــد؛ يختــار الرئيــس اســًا واحــًدا مــن القامئــة

ســلطات اختيــار متعــّددة: النيجــر: الجمعيــة الوطنيــة، الرئيــس، أقــران القضــاة، أقــران  ـ

املحامــن، أقــران املدرّســن يف كليــة الحقــوق، مجموعــة مؤسســات حقــوق اإلنســان. 

 مــّدة الواليــة: يجــب أن تكــون مــّدة الواليــة طويلــة بقــدر كاٍف لحايــة اســتقالية القضــاة وحياديتهم ؛ 	

ويــرتاوح معــّدل مــّدة الواليــة بــن 9 أعــوام و12 عامــاً. مثـّـة واليــات أقــر )5 أعــوام أو أقــّل( أو واليــات 

أطــول دامئــة )الواليــات املتحــدة األمريكيــة(. لكــن، قد تثــري الواليــات القصــرية أو الطويلة املشــاكل. يجب 

أن تكــون الواليــات طويلــة مبــا فيــه الكفايــة لتفــادي أّي نــوع مــن الضغــوط، ومنطقيًــا يجــب أاّل تكــون 

قابلــة للتجديــد. لحايــة االســتقالية، تُفّضــل واليــة غــري قابلــة للتجديــد. لكــن، تســمح بعــض الدســاتري 

بتجديــد الواليــة. يف هــذه الحالــة، تــرز الحاجــة إىل التحّقــق مــن صــون االســتقالية أو الحياديــة. 
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ــة  	 ــة بنتيج ــم ممكن ــعروا أّن تنحيته ــتقالية إذا ش ــرّف باس ــاة الت ــن للقض ــة: ال ميك ــات التنحي آلي

ــبن”.  ــن ومناس ــوا “مؤهل ــب أن يكون ــتورية ويج ــد الدس ــال للقواع ــم االمتث ــن، عليه ــم. لك أحكامه

ينبغــي أن تكــون التنحيــة فرديــة )أي قــاٍض واحــد وليــس املحكمــة برّمتهــا(، يجــب تحديــد أســباب 

التنحيــة وإجراءاتهــا بدقـّـة: مثــل عــدم األهليــة الجســدية أو العقليــة واإلدانــة بجرائــم خطــرية. وتكون 

مؤسســتان مختلفتــان عــى األقــّل مشــاركتن يف عمليــة التنحيــة، وغالبًــا مــا يكــون القضــاة يف املحكمــة 

الدســتورية جــزًءا مــن العمليــة )مثــًا يف إيطاليــا أو أملانيــا، تســتلزم تنحيــة قــاٍض تصويتـًـا بأكريــة 2/3 

مــن قضــاة آخريــن يف املحكمــة الدســتورية(.

االختصاصات: ما هي وظائف املحاكم الدستورية؟

· ــن 	 ــد املشــرتك ب ــك. يكمــن الوجــه الوحي ــدان يف ذل ــدة، وال يتشــابه بَل للمراجعــة الدســتورية وجــوه عدي

جميــع االختصاصــات يف احــرتام الدســتور. تكشــف قــراءة مقارنــة للدســاتري أّن املحاكــم الدســتورية 

ــح أخــرى، دور  ــدة: املراجعــة الدســتورية للترشيعــات، املراجعــة الدســتورية للوائ ــح اختصاصــات عدي مُتن

استشــاري، تشــارك االختصاصــات بــن املؤسســات الدســتورية... تتوفـّـر مجموعــة مــن الجــزاءات لانتهــاكات 

ــادي تكرارهــا.  الدســتورية ولتف

املراجعــة الدســتورية: التحّقــق مــن أّن القوانــن واألفعــال القانونيــة متتثــل للدســتور. هــذا الشــكل  	

األكــر شــيوًعا مــن أشــكال املراجعــة الدســتورية. 

ــّن  	 ــد س ــبق( أو بع ــكل مس ــون )بش ــرشوع القان ــّن م ــل س ــتورية قب ــة الدس ــق املراجع ــد تُطبّ ق

ــق(.  ــكل الح ــون )بش ــرشوع القان م

قد تُطبّق بشكل إلزامي أو اختياري: كا يجب قياسها نسبًة إىل حمل القضايا لدى املحكمة. 	

النطــاق: مــاذا غــري القوانــن العاديــة؟ اتجــاه جديــد للتحّكــم بالقوانــن التنفيذيــة، وحتــى بأحــكام  	

محاكــم أخــرى أحيانـًـا. 

فــّض النزاعــات بــني املؤسســات املختلفــة، ومســتويات الحكــم املختلفــة: تــؤّدي املحكمــة دور الَحَكم  	

ــدور األصــي للمحاكــم الدســتورية أو املراجعــة  ــن مختلــف املؤسســات الدســتورية. فهــذا هــو ال ب

الدســتورية. ميكــن أن يــؤّدي هــذا االختصــاص دوًرا بــارزًا يف البلــدان الفيدراليــة.

دور استشــاري: يف بعــض البلــدان، يجــوز منــح املحاكــم الدســتورية دوًرا استشــاريًا، مثــًا إلجــراءات  	

التعديــل الدســتوري أو يف حــاالت تطبيــق صاحيــات الطــورائ. تــؤّدي املحكمــة دور خبــري دســتوري 

للمؤسســات العاّمــة. عندمــا تصبــح آراؤهــا علنيــة، قــد تــرتك تأثــريًا ملحوظـًـا عــى الرغــم مــن غيــاب 

مفعــول ُملــزم، ألّن رأي املحكمــة يصبــح معروفًــا للجميــع.
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· املحاكــم الدســتورية كســلطة مفــرّسة للدســتور واألحــكام الدســتورية: تكمــن إحــدى أبــرز قــدرات املراجعــة 	

ــزاع  ــوب ن ــد نش ــتورية عن ــكام الدس ــى لألح ــاء معن ــتور، أي إعط ــري الدس ــا يف تفس ــتورية يف إمكانيته الدس

ــار  ــاذ خي ــلطة اتخ ــم س ــك مينحه ــاة ألّن ذل ــد القض ــة بيَ ــتور أداة فّعال ــري الدس ــا كان تفس ــتوري. لطامل دس

حــول داللــة األحــكام الدســتورية. عندمــا تتعامــل املحكمــة الدســتورية مــع مســائل مجــرّدة، تكــون ســلطتها 

التفســريية موجــودة، لكــن تقتــر عــى إيجــاد معنــى مقبــول لحكــم مــا. عنــد التعامــل مع مســائل ملموســة، 

قــد يحــّق للمحكمــة الدســتورية بســلطة أكــر بكثــري، ألنّهــا تُضطــّر إىل تفعيــل حكم دســتوري مجــرّد وتحويله 

ــات التفســريية  ــر الصاحي ــل للدســتور. تُعت ــه ميتث ــا إذا كان تفســريها ل ــد م ــذ لتحدي ــل للتنفي إىل حكــم قاب

ــن اللذيــن تُنّفــذ هــذه العمليــة يف  ــد القضــاة. بحســب النظــام والثقافــة القانونيَ للمحاكــم قــدرة مهيبــة بيَ

ظلّهــا، ميكــن اعتبــار الســلطة التفســريية للمحكمــة الدســتورية ســلطة معاكســة، لدرجــة أّن بعــض املحاكــم 

انتُقــدت إلعــادة صياغتهــا األحــكام الدســتورية. 

· ــاكات 	 ــي لانته ــري فع ــزاءات ذات تأث ــع ج ــلطة وض ــتورية س ــة الدس ــك املحكم ــب أن متل ــزاءات: يج الج

الدســتورية ملعالجــة مجموعــة واســعة مــن املواقــف. تشــمل خيــارات الجــزاءات عــادًة، عــى ســبيل املثــال ال 

ــايل: الحــر، الت

ــا،  	 ــا أم كليً إعــالن عــدم الدســتورية: قــد يشــمل ذلــك إعــان قانــون مــا غــري دســتوري، ســواء جزئيً

مــع تأثــري متأّخــر أو فــوري. بالطبــع، ميكــن أن تختــار الســلطة الترشيعيــة تعديــل القوانــن املطروحــة 

لتبديــد النزاعــات حــول الدســتورية. 

قطعيــة الحكــم: تعنــي “قطعيــة” أحــكام املحاكــم الدســتورية أنّهــا ملزمــة وغــري قابلــة للفســخ، مــّا  	

ــج  ــاء النتائ ــوين. إلغ ــع يف النظــام القان ــدرة عــى التوقّ ــوين والق ــن القان ــن اليق ــال، ويؤّم يضمــن االمتث

االنتخابيــة: عندمــا يكــون للمحكمــة الدســتورية واليــة قضائيــة للتحّقــق مــن انتخابــات البــاد، قــد متلك 

قــدرة إلغــاء نتائــج االنتخابــات إذا ارتــأت أّن الحقــوق الدســتورية انتُهكــت خــال العمليــة االنتخابيــة. 

األوامــر القضائيــة الزجريــة واألوامــر املؤقتــة: كــا يف املحاكــم العاديــة، قــد مُتنــح املحاكم الدســتورية  	

أيًضــا ســلطة إصــدار األوامــر الزجريــة، وهــي أوامــر لشــخص مــا ليــؤدي فعــًا محــدًدا أو ملنعــه مــن 

ــن ســلطات  ــا يك تتمّك ــة لقراراته ــريات املُلزم ــل التأث ــم الدســتورية تأجي ــا للمحاك ــك. يحــّق أحيانً ذل

أخــرى )الترشيعيــة، التنفيذيــة( مــن تصحيــح عــدم دســتورية األحــكام املطعــون فيهــا. 

إمكانية الوصول: أي جهة ميكنها إحالة قضية؟ السلطة التنفيذية أم الترشيعية أم املحاكم أم األفراد؟ 	

ملَ تُعتــرب مســألة إمكانيــة الوصــول بــارزة األهميــة؟ مهــا اتّســع نطــاق الواليــة القضائيــة للمحكمــة  	

الدســتورية، تبقــى تأثرياتهــا محــدودة يف حــال تقييــد إمكانيــة الوصــول إليهــا. عموًمــا، إذا مل تُكــن 

ــة )ال  ــري فّعال ــى غ ــة، تبق ــرد أم مؤسس ــواء لف ــا، س ــال فعليً ــهلة املن ــتورية س ــة الدس ــة املراجع آلي

مــّدٍع وال قــاٍض(. 
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َمــن ميكنــه رفــع دعــوى أمــام املحكمــة الدســتورية؟ التــوازن رضورّي هنــا: إذا تـُـرك املجــال مفتوًحــا،  	

يــرز خطــر إشــغال املحكمــة بفائــض مــن القضايــا، وال تكــون املراجعة الدســتورية فّعالــة. أّمــا إذا كان 

املجــال ضيًّقــا وخاضًعــا لقيــود كثــرية، فلــن تســتطيع املحكمــة تلّقــي قضايــا مــن املعارضــة السياســية. 

تشــمل الخصائــص املشــرتكة:

السلطات السياسية 	

رئيس مجلس النّواب 	

ــة  	 ــزاب املعارض ــك أح ــب أن متل ــّن؟(. يج ــدد مع ــود ع ــب وج ــة، أم يتوّج ــة فردي ــّواب )بصف الن

ــول ــة الوص إمكاني

عضو يف السلطة التنفيذية )الرئيس، رئيس الوزراء، كّل وزير بصفة فردية؟( 	

رؤساء اللجان املستقلّة )لجنة حقوق اإلنسان، لجنة االنتخابات( 	

إحالــة مــن محاكــم أخــرى: أّي محكمــة تنظــر يف قضيــة تشــمل مســألة تفســري دســتوري يجــب أن  	

تحيــل املســألة بشــكل عــام إىل املحكمــة الدســتورية. 

املســتويات األدىن مــن الحكومــة: تُعتــر هــذه امليــزة مهّمــة يف األنظمــة الفيدراليــة للســاح للوحدات  	

األعضــاء بضبــط عــدم تجــاوز الحكومــة الفيدراليــة اختصاصاتها. 

األفــراد ومنظــامت املجتمــع املــدين: هــذا عنــر أســايس أيًضــا إلنفــاذ الحقــوق الدســتورية، إذ يُعــّد  	

ــاع عــن حقوقهــم الدســتورية  ــي تســاعدهم يف الدف ــة الوصــول إىل املحاكــم الت ــراد إمكاني ــح األف من

ــا مهــًا. لكــن، يجــب أاّل تكــون رشوط إحالــة قضيــة أو نــزاع إىل املحكمــة  األساســية وحرياتهــم حقًّ

الدســتورية معّقــدة أو ُمكلفــة رشط أن تتضّمــن اإلحالــة جــداًل دســتوريًا جديًــا )يجــوز خيــار غربلــة 

جديــة الجــدل الدســتوري(. 

151 الكتّيب العريب املُرافق يف القانون الدستوري – املنظمة العربية للقانون الدستوري



مترين – لعبة محاكاة

تعليقات عىل مرشوع دستور فرويتستان – فصل عن املحكمة الدستورية

1( الخلفية

بعــد 15 عاًمــا مــن النزاعــات املســلّحة، تــّم توقيــع اتفــاق ســام يف عــام 2015 بــن جميــع القــوى السياســية البــارزة 

يف فرويتســتان. مبوجبــه، اتّفقــت جميــع األطــراف املوقّعــة عــى صياغــة دســتور دميقراطــي جديــد تبًعــا لعمليــة 

مــن ثــاث خطــوات عــى النحــو التــايل:

تحرّض لجنة من الخراء الوطنين مرشوع دستور.. 1

بعدها، تقّدم لجنة الخراء مرشوع الدستور إىل الرملان ملناقشته وتغيريه.. 2

عندما يوافق الرملان، يُعرض الدستور الجديد عى الشعب من خال استفتاء.. 3

مبوجب اتفاق السام، توافق األطراف عى تأسيس الدستور الدميقراطي الجديد ملحكمة دستورية مستقلّة.

منذ خمسة أيام، قّدمت لجنة الخراء مرشوع الدستور إىل الرملان يف فرويتستان.

2( املهّمة

ــرشوع  ــل يف م ــك الفص ــع زمائ ــل م ــك أن تحلّ ــتان، علي ــان فرويتس ــتورية يف برمل ــة الدس ــة العدال ــو يف لجن كعض

الدســتور املســتقبي حــول تأســيس املحكمــة الدســتورية األوىل يف البــاد. تتلّخــص مهّمتــك بالتحّقــق مــّا إذا كانــت 

األحــكام املطروحــة ُمرضيــة مــن وجهــة نظــر دميقراطيــة. يف حــال وجــود أحــكام تعترهــا غــري دميقراطيــة، عليــك 

طــرح تغيــريات بنــاًء عــى املعايــري الدوليــة واختيــار أفضــل املارســات.

لتحقيــق مهّمتــك، ســتتوزّع أنــت وزمــاؤك إىل ثاثــة فــرق عمــل، ويكــون كّل فريــق مســؤواًل عــن تحليــل مــاّدة 

واحــدة عــى النحــو التــايل:

الفريق 1: املاّدة 56 املتعلّقة باختصاصات املحكمة الدستورية

الفريق 2: املاّدة 57 املتعلّقة بتكوين املحكمة الدستورية

الفريق 3: املاّدة 58 املتعلّقة بإمكانية الوصول إىل املحكمة الدستورية 

تُعطــى مــّدة 40 دقيقــة لفريقــك لتحليــل املــاّدة املوكلــة إليــه ومناقشــة التغيــريات. ثــّم، يُطلــب مــن كّل فريــق 

عــرض تحليلــه ومقرتحاتــه للتحســن )يف حــال ُوجــدت( عــى ســائر أعضــاء لجنــة العدالــة الدســتورية.
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3( الفصل املتعلّق بتأسيس محكمة دستورية ومرشوع دستور فرويتستان

املاّدة 56: 

متلك املحكمة الدستورية سلطة:أ. 

· التحّقــق مــن دســتورية الترشيعــات العاديــة التــي تقّدمــت بهــا إحــدى الســلطات املذكــورة يف املــاّدة 58 	

إىل املحكمــة الدســتورية قبــل متريــر املــرشوع.

· التحّقق من ذلك قبل وبعد مترير املرشوع بناًء عى طلب املحاكم العادية أو األفراد	

· اتباع رقابة إلزامية إذا تّم التحّقق فقط قبل مترير املرشوع	

· البّت يف النزاع حول االختصاصات بن مختلف السلطات وبن مستويات الحكومة املختلفة	

يجــب أن تكــون األحــكام الصــادرة عــن املحكمــة الدســتورية ُملزمــة وقطعيــة. لكــن، يجــوز للرملــان نقــض ب. 

ــة 60%.  ــت بأكري أحــكام املحكمــة الدســتورية بتصوي
يجب أن تكون قرارات املحكمة الدستورية قطعية وُملزمة قانونيًا دامئًا )كإجراء معياري(.·ـ

ــن ·ـ ــن، ميك ــتورية. لك ــة الدس ــرار املحكم ــاوز ق ــة( تج ــلطة التنفيذي ــان )أو الس ــتطيع الرمل ــادًة، ال يس ع

فتــح نقــاش يف هــذا املوضــوع. قليلــة هــي البلــدان التــي منحــت الرملــان ســلطة تجــاوز قــرار املحكمــة 

الدســتورية لتفــادي “حكومــة قضــاة”. لكــن، يف مثــل هــذه الحالــة، تكــون عتبــة التصويــت يف الرملــان 

ــة بنســبة 3/4(.  ــة جــًدا )تصويــت أكري عالي

عــى ســبيل املثــال، قبــل تعديــل دســتور رومانيــا يف العــام 2003، كان يجــوز للرملــان تجــاوز قــرار بتّــت 

فيــه املحكمــة الدســتورية حــول عــدم دســتورية قانــون مــا بتصويــت أكريــة بنســبة 2/3 فقــط.

غيــاب الصاحيــات التصحيحيــة: يجــب أن متلــك املحكمــة الدســتورية ســلطة إصــدار األوامــر الزجريــة، ·ـ

أي أن تأمــر الرملــان أو الحكومــة باتخــاذ التدابــري، مثــل إصــدار الترشيعــات يف ناحيــة معيّنــة أو تعديــل 

قانــون مــا.

املاّدة 57:

تتكّون املحكمة الدستورية من تسعة قضاة.أ. 

· يعّن الرئيس ثاثة قضاة؛	

· يعّن الرملان ثاثة قضاة من خال تصويت األكرية البسيطة؛	

· يعّن املجلس القضايئ ثاثة قضاة	

مقبول: أن يكون العدد مفرداً )9(، وتُقسم صاحيات التعين بن السلطات الثاث بالتساوي.·ـ

ــاح ·ـ ــة للس ــة املؤهل ــت األكري ــال تصوي ــن خ ــن م ــّم التعي ــب أن يت ــان، يج ــد الرمل ــى صعي ــن، ع لك

ــاش(. ــة للنق ــبة 3/5 أو 2/3، قابل ــألة )نس ــا رأي يف املس ــون له ــأن يك ــة ب للمعارض
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يجب تعين قضاة املحكمة الدستورية لفرتة أربعة أعوام. ب. 

غري مقبول: - يجب أن تكون األعوام األربعة غري قابلة للتجديد 

أو             -  أن تكون قابلة للتجديد، لكن عى األقّل لوالية 7 أو 8 أعوام )يك تتمّكن أكرية جديدة من تويّل 

الحكم يف هذا الوقت(. 

هذا رضوري الستقالية املحكمة.

يجــب اختيــار قضــاة املحكمــة الدســتورية مــن بن قضــاة، ومســؤولن إداريــن )موظفــن حكوميــن(، ومحامن، ت. 

وأســاتذة يف مناصــب رئاســية يف القانــون. يجــب أن يكــون القضــاة قــد أمتـّـوا دراســاتهم القانونيــة ولديهــم عــى 

األقــّل 10 ســنن مــن الخــرة املهنيــة.

من بن القضاة التسعة، يجب أن يكون منزل ثاثة خارج عاصمة مدينة فرويتستان. 

مقبــول، لكــن قابــل للنقــاش: ملَ يُقبــل الحقوقيّــون فقــط؟ مــاذا عــن فئــات املجتمــع األخــرى؟ مــن خــال ·ـ

تفســري الدســتور، ســيتطرّق القضــاة الدســتوريون إىل مســائل وتغــرّيات اجتاعيــة. 

قضاة من خارج العاصمة: هذا ليس معياًرا، لكن قد يضمن متثيًا أفضل. ·ـ

قد تتّم إدانة )عزل( املحكمة الدستورية ألحد األسباب التالية:ث. 

· الخيانة العظمى	

· سوء السلوك	

· قلّة فعالية يف تأدية الواجبات 	

ال:
يجب أن تكون اإلدانة/العزل عمًا فرديًا )قاٍض واحد فقط( وليس عمًا جاعيًا )كامل املحكمة(·ـ

ــة ·ـ ــة، إدان ــة الجســدية أو العقلي ــرات العــزل: يُســمح بالعــزل ألســباب محــدودة فقــط: عــدم األهلي تري

بجرميــة خطــرية

يجــوز للرئيــس، ورئيــس الــوزراء، وأّي وزيــر، ورئيــس مجلــس النــواب، وأّي نائــب يف الرملــان أن يقــرتح اصــدار 

قــرار يف الرملــان لعــزل املحكمــة الدســتورية. إذا وافــق ثلثــا النــواب، ميكــن عــزل املحكمــة.

ــا مــا يكــون القضــاة يف ·ـ عمليــة العــزل: يجــب أن تشــارك مؤسســتان مختلفتــان يف عمليــة العــزل، وغالبً

ــاٍض واحــد  ــا، يســتلزم عــزل ق ــا وإيطالي ــًا، يف أملاني ــا. مث ــة أيًض ــن العملي املحكمــة الدســتورية جــزًءا م

ــن يف املحكمــة.  ــة بنســبة 2/3 مــن القضــاة اآلخري ــت أكري تصوي
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املاّدة 58:

يحّق لألشخاص واملنظات أدناه رفع ترشيع عادي قبل سّنه إىل املحكمة الدستورية للمراجعة: 

· نعم	 رئيس فرويتستان  

· نعم	 رئيس الوزراء 

· نعم، لكّن القرار سيايس وقابل للنقاش	 كّل وزير 

· نعم	 رئيس الرملان 

· السلطات السياسية التقليدية البارزة	

· املمثلون الذين يشّكلون %50 عى األقّل من العدد الكامل للنّواب	

· إّن عتبــة منــح األحــزاب املعارضــة صاحيــة تقديــم التــاس إىل املحكمــة مرتفعــة جــًدا، إذ يجــب أاّل تتخطـّـى 	

%30. يكمــن حــّل آخــر يف الســاح لــكّل نائــب بصفــة فرديــة بتقديــم التــاس إىل املحكمــة، لكــّن ذلــك خطــري 

ألنـّـه قــد يثقــل كاهــل املحكمــة وقــد تســتعمله األحــزاب السياســية إلبطــاء عمليــة الترشيــع بشــكل منهجــي.

· املّدعي العام – توّجه جديد	

· رئيس مجلس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان – توّجه جديد	

· رئيس اللجنة االنتخابية- توّجه جديد	

إذا كانت املراقبة قبل عملية سّن الترشيع أو بعدها:

يجب أن تتمّكن املحاكم العادية من إحالة القضية إىل املحكمة·ـ

ماذا عن األفراد بشكل مبارش ومنظات املجتمع املدين؟ قابل للنقاش- مثًا، كولومبيا.·ـ
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 الفصل الثاين عرش 

حقوق اإلنسان
عاصم خليل

املوضوع

يتناول هذا الفصل موضوع إشارة الدساتري إىل حقوق اإلنسان، والفارق الذي يحدثه تضمن الدستور حقوقًا محّددة 

وأسلوب صياغة بعض الحقوق.

املقّدمة

تضــّم معظــم الدســاتري يف الدولــة املعــارصة قامئــة بالحقــوق األساســية. عــى الرغــم مــن أّن هــذه الظاهــرة ليســت 

جديــدة، فالتقبّــل الواســع للفكــرة التاليــة جديــد: تشــّكل الحقــوق األساســية املتجــّذرة يف الدســتور واجبــات قانونية 

وحقيقيــة عــى الدولــة احرتامهــا.

ــد تكــون ببســاطة  ــا ق ــا أنّه ــة تفســريها أحيانً ــر أســلوب صياغــة بعــض الحقــوق يف بعــض الدســاتري وطريق يظه

ــاح  ــم الس ــا وباملحاك ــة إنفاذه ــدر بالدول ــراد يج ــة لألف ــا قانوني ــون حقوقً ــن أن تك ــا ع ــدول عوًض ــات لل توجيه

ــأنها.  ــايض بش بالتق

يُعتــر حديثـًـا نســبيًا االنتقــاُل الراهــن إىل التعامــل مــع الحقــوق األساســية كحقــوق ميكــن التقــايض بشــأنها وميكــن 

ــا، والرازيــل،  ــًا يف جنــوب أفريقي حتــى للمحاكــم إنفاذهــا. أظهــرت بعــض املحاكــم ريادتهــا يف هــذا املجــال، مث

والهنــد، لكــن أيًضــا كنــدا، وأملانيــا، وفرنســا، بدرجــات مختلفــة.

ســيتناول هــذا الفصــل كيفيــة إشــارة الدســاتري إىل الحقــوق األساســية؛ والفــارق الــذي يحدثــه ذلــك عــى الــدول 

ــًة  ــة، تارك ــات عاّم ــب مبصطلح ــرى تُكت ــوق أخ ــل حق ــة مقاب ــبه مطلق ــارات ش ــوق بعب ــض الحق ــا لبع يف صياغته

ــا الفعــّي. ــد مضمونه ــة تحدي ملؤسســات الدول
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األهداف

· التمييــز بــن الحــق والقــدرة عــى عمــل يشء مــا؛ الحقــوق والحقــوق األساســية؛ الحقــوق األساســية وحقــوق 	

اإلنســان.

· التمييز بن واجبات الدول تجاه الحقوق، والفارق الذي يحدثه أسلوب صياغتها يف الدستور.	

· معرفة دور املحاكم الدستورية )أو مثياتها( يف إنفاذ الحقوق األساسية.	

املواضيع التي سيشملها النقاش

· ماذا تقول الدساتري عن حقوق اإلنسان؟	

· ما هو حّق اإلنسان؟	

· الحقوق املدنية والسياسية مقابل الحقوق االقتصادية واالجتاعية والثقافية	

· إمكانية إنفاذ املحاكم للحقوق والدور املميّز الذي تؤّديه محكمة عليا أو دستورية	

ماذا تقول الدساتري عن حقوق اإلنسان؟

· تختلــف الدســاتري يف أســلوب ذكرهــا لحقــوق اإلنســان. قــد تتضّمــن الدســاتري إشــارات قامئــة بذاتهــا لحقــوق 	

اإلنســان أو ملبــادئ حقــوق اإلنســان، إلــخ. كــا أنّهــا قــد تكــون أكــر دقـّـة وتشــري إىل األدوات الدوليــة لحقــوق 

اإلنســان، مثــل اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان أو معاهــدات حقــوق اإلنســان. أخــريًا، قــد تربــط الدســاتري 

بــن حقــوق اإلنســان والحريــات مــن جهــة، وكرامــة اإلنســان أو اإلنســانية مــن جهــة أخــرى، أو قيــم أخــرى، 

إلــخ. هــذه بعــض األمثلــة: 

املــاّدة 2، إيطاليــا )1947(: “تعــرتف الجمهوريــة بحقــوق اإلنســان غــري القابلــة لانتهــاك وتضمنهــا لــه  	

ســواء كفــرد أم مــن خــال املجموعــات االجتاعيــة التــي يعــر مــن خالهــا عــن شــخصيته االنســانية. 

عــى الجمهوريــة أن تضمــن واجــب التضامــن الســيايس واالقتصــادي واالجتاعــي”. 

املــاّدة 1، أملانيــا )1949(: “)1( تكــون كرامــة اإلنســان مصونــة. وتضطلــع جميــع الســلطات يف الدولــة  	

بواجبــات احرتامهــا وصونهــا. )2( بنــاء عــى ذلــك، يقــر الشــعب األملــاين بحقــوق اإلنســان غــري القابلــة 

لانتقــاص أو النــزع كقاعــدة أساســية للتعايــش يف كل مجتمــع، وللســام والعدالــة يف العــامل”. 

158 الكتّيب العريب املُرافق يف القانون الدستوري – املنظمة العربية للقانون الدستوري



املــاّدة 40، اإلمــارات )1971(: “يتمتــع األجانــب يف االتحــاد بالحقــوق والحريــات املقــررة يف املواثيــق  	

الدوليــة املرعيــة، أو يف املعاهــدات واالتفاقيــات التــي يكــون االتحــاد طرفًــا فيهــا وعليهــم الواجبــات 

املقابلــة لهــا”. 

ــادئ  	 ــة باملب ــة محكوم ــل االتحادي ــة الرازي ــة لجمهوري ــات الدولي ــل )1988(: “العاق ــاّدة 4، الرازي امل

ــة: ... II – ســيادة حقــوق اإلنســان”؛  اآلتي

الديباجــة، املغــرب )2011(: “وإدراكًا منهــا لــرضورة إدراج عملهــا يف إطــار املنظــات الدوليــة، فــإن  	

اململكــة املغربيــة، العضــو العامــل النشــيط يف هــذه املنظــات، تتعهــد بالتــزام مــا تقتضيــه مواثيقهــا، 

مــن مبــادئ وحقــوق وواجبــات، وتؤكــد تشــبثها بحقــوق اإلنســان، كــا هــي متعــارف عليهــا عامليًــا. 

كــا تؤكــد عزمهــا عــى مواصلــة العمــل للمحافظــة عــى الســام واألمــن يف العــامل”.

ــق املســتقبل، ويتســق مــع اإلعــان  	 ــا طري ــح أمامن الديباجــة، مــر )2014(: “... نكتــب دســتوًرا يفت

العاملــي لحقــوق اإلنســان الــذي شــاركنا يف صياغتــه ووافقنــا عليــه”. املــاّدة 5: “يقــوم النظــام الســيايس 

ــن الســلطات  ــداول الســلمي للســلطة، والفصــل ب ــة، والت ــة السياســية والحزبي عــى أســاس التعددي

ــه، عــى الوجــه  ــوق اإلٍنســان وحريات ــع الســلطة، واحــرتام حق ــازم املســؤولية م ــا، وت ــوازن بينه والت

املبــن يف الدســتور”. املــاّدة 24: “اللغــة العربيــة والرتبيــة الدينيــة والتاريــخ الوطنــي بــكل مراحلــه مواد 

ــل الجامعــي الحكومــي والخــاص، وتعمــل الجامعــات عــى تدريــس حقــوق  ــم قب أساســية ىف التعلي

اإلنســان والقيــم واألخــاق املهنيــة للتخصصــات العلميــة املختلفــة”. املــاّدة 91: “للدولــة أن متنــح حــق 

ــح الشــعوب أو حقــوق اإلنســان  ــاع عــن مصال ــي اضطهــد بســبب الدف ــكل أجنب اللجــوء الســيايس ل

ــة باالتفاقيــات والعهــود واملواثيــق الدوليــة لحقــوق  أو الســام أو العدالــة”. املــاّدة 93: “تلتــزم الدول

اإلنســان التــي تصــدق عليهــا مــر، وتصبــح لهــا قــوة القانــون بعــد نرشهــا وفًقــا لألوضــاع املقــررة”.

الديباجــة، تونــس )2014(: “تعبــريًا عــن متســك شــعبنا [...] بالقيــم اإلنســانية ومبــادئ حقــوق اإلنســان  	

ــا،  ــوازن بينه ــلطات والت ــن الس ــل ب ــدأ الفص ــى مب ــم ع ــام قائ ــا لنظ ــامية [...] وتأسيًس ــة الس الكوني

ويكــون فيــه حــقُّ التنظـّـِم القائــِم عــى التعدديــة، وحيــاد اإلدارة، والحكــم الرشــيد هــي أســاس التنافس 

ــتقالية  ــان واس ــوق اإلنس ــات وحق ــرتام الحري ــون واح ــة القان ــة علوي ــه الدول ــن في ــيايس، وتضم الس

القضــاء واملســاواة يف الحقــوق والواجبــات بــن جميــع املواطنــن واملواطنــات والعــدل بــن الجهــات”.

· قــد تُعتــر حقــوق اإلنســان ببســاطة أحــد األطــر التــي تفــرض قيــوًدا عــى أفعــال الــدول، حتــى عنــد التعامــل 	

ــخ. تشــمل  ــوات الرشطــة، إل ــّوة مــن األمــن أو ق ــود عــى اســتعال الق ــا األمــن القومــي، أو القي مــع قضاي

القيــود أيًضــا الســلطة الترشيعيــة وفــروع الحكــم األخــرى. 

املــاّدة 9، العــراق )2005(: “د. يقــوم جهــاز املخابــرات الوطنــي العراقــي بجمــع املعلومــات وتقويــم  	

التهديــدات املوجهــة لألمــن الوطنــي وتقديــم املشــورة للحكومــة العراقيــة. ويكــون تحــت الســيطرة 

املدنيــة ويخضــع لرقابــة الســلطة الترشيعيــة ويعمــل وفًقــا للقانــون ومبوجــب مبــادئ حقوق اإلنســان 
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املعــرتف بهــا”. املــاّدة 45: “ثانيًــا: تحــرص الدولــة عــى النهــوض بالقبائــل والعشــائر العراقيــة وتهتــم 

بشــؤونها مبــا ينســجم مــع الديــن والقانــون وتعــزز قيمهــا اإلنســانية النبيلــة ومبــا يســاهم يف تطويــر 

املجتمــع ومتنــع االعــراف العشــائرية التــي تتنــاىف مــع حقــوق اإلنســان”. املــاّدة 46: “ال يكــون تقييــد 

مارســة أي مــن الحقــوق والحريــات الــواردة يف هــذا الدســتور أو تحديدهــا إال بقانــون أو بنــاء عليــه، 

عــى أال ميــس ذلــك التحديــد والتقييــد جوهــر الحــق أو الحريــة”.

املــاّدة 206، مــر )2014(: “الرشطــة هيئــة مدنيــة نظاميــة، يف خدمــة الشــعب، ووالؤهــا لــه، وتكفــل  	

للمواطنــن الطأمنينــة واألمــن، وتســهر عــى حفــظ النظــام العــام، واآلداب العامــة، وتلتــزم مبــا يفرضــه 

عليهــا الدســتور والقانــون مــن واجبــات، واحــرتام حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية، وتكفــل الدولــة 

أداء أعضــاء هيئــة الرشطــة لواجباتهــم، وينظــم القانــون الضانــات الكفيلــة بذلــك”. 

املــاّدة 49، تونــس )2014(: “يحــّدد القانــون الضوابــط املتعلقــة بالحقــوق والحريــات املضمونــة بهــذا  	

الدســتور ومارســتها مبــا ال ينــال مــن جوهرهــا. وال توضــع هــذه الضوابــط إال لــرضورة تقتضيهــا دولــة 

مدنيــة دميقراطيــة وبهــدف حايــة حقــوق الغــري، أو ملقتضيــات األمــن العــام، أو الدفــاع الوطنــي، 

أو الصحــة العامــة، أو اآلداب العامــة، وذلــك مــع احــرتام التناســب بــن هــذه الضوابــط وموجباتهــا. 

ــل أن  ــات مــن أي انتهــاك. ال يجــوز ألي تعدي ــة الحقــوق والحري ــة بحاي ــات القضائي وتتكفــل الهيئ

ــاّدة 65: “تتخــذ  ــة يف هــذا الدســتور”. امل ــه املضمون ــوق اإلنســان وحريات ــال مــن مكتســبات حق ين

شــكل قوانــن أساســية النصــوص املتعلقــة بـــ:[...] الحريــات وحقــوق اإلنســان”.

· عــى الرغــم مــن أّن بعــض الــدول فقــط تحــذو حــذَو فرنســا والواليــات املتحــدة يف وضــع الحقــوق والحريــات 	

يف رشعــات أو إعانــات منفصلــة، تشــمل معظــم الدســاتري اليــوم يف نــّص الدســتور نفســه قامئــة بالحقــوق 

والحريــات. حتــى يف فرنســا والواليــات املتحــدة، وعــى الرغــم مــن اإلشــارة املنفصلــة إىل رشعــة الحقــوق يف 

النــّص الدســتوري األســايس، اكتســبت هــذه الرشعــة أو إعــان الحقــوق مــع مــرور الزمــن القيمــة الدســتورية 

نفســها كباقــي الدســتور، كــا حــدث يف فرنســا، وذلــك بفضــل تدّخــل فقــه املجلــس الدســتوري الفرنــي. 

· ــك 	 ــها كتل ــت نفس ــة ليس ــك القامئ ــورة يف تل ــوق املذك ــة أّن الحق ــن ناحي ــاتري م ــذه الدس ــف ه ــن، تختل لك

املذكــورة يف الرشعــة، واألهــّم، ألّن بعــض الدســاتري تلغــي ببســاطة اإلشــارة إىل بعــض حقــوق اإلنســان، مقارنــًة 

مــع اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان أو اتفاقيــات حقــوق اإلنســان. يجــوز أيًضــا أن تبقــي هــذه الدســاتري 

عــى ذكــر حقــوق اإلنســان يف نصوصهــا، إاّل أنّهــا تشــري إىل الحــّق بطريقــة محــدودة. مثــًا، قــد يذكــر الدســتور 

الحــّق يف مارســة الديــن بــداًل مــن حريــة الديــن أو املعتقــد، إلــخ. 

مثًا، ألغى القانون األسايس الفلسطيني إشارة إىل الحّق يف الحياة ويف تكوين أرُسة. 	

ألغى دستور مر حرية تأليف نقابات عّالية. 	

ألغــى دســتور تونــس الحــّق يف املســاواة يف الخدمــة العامــة يف العــام 1959 ومبــدأ عــدم التمييــز يف  	

التوظيــف يف العــام 1965. 
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· ــا ليســت جــزًءا مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان أو العهــد الــدويل 	 قــد تذكــر بعــض الدســاتري حقوقً

ــة.  ــة والثقافي ــة واالقتصادي ــوق االجتاعي ــدويل الخــاّص بالحق ــد ال ــة والسياســية أو العه ــوق املدني الخــاّص بالحق

ــيته  	 ــن جنس ــة وم ــه القانوني ــن أهليت ــا م ــخص م ــان ش ــوز حرم ــا )1947(: “ال يج ــاّدة 22، إيطالي امل

ــية”.  ــباب سياس ــمه ألس واس

املاّدة 15، املغرب )2011(: “للمواطنات واملواطنن الحق يف تقديم عرائض إىل السلطات العمومية”.  	

· غالبًا ما يجّسد بندا عدم التمييز واملساواة الحّقن الشاملن اللذين يربطان بن جميع الحقوق األساسية.	

املــاّدة 6، األردن )i(“ :)1952( األردنيــون أمــام القانــون ســواء، ال متييــز بينهــم يف الحقــوق والواجبــات  	

وإن اختلفــوا يف العــرق أو اللغــة أو الديــن”.

املــاّدة 1، هولنــدا )1983(: “تتــم معاملــة جميــع األشــخاص يف هولنــدا عــى قــدم املســاواة يف ظــروف  	

متســاوية. ال يجــوز عــى اإلطــاق التمييــز عــى أســاس الديــن أو املعتقــد أو الــرأي الســيايس أو العــرق 

أو الجنــس أو عــى أي أســاس آخــر”.

ــات  	 ــون ســواء، وهــم متســاوون يف الحقــوق والحري ــدى القان ــون ل ــاّدة 53، مــر )2014(: “املواطن امل

والواجبــات العامــة، ال متييــز بينهــم بســبب الديــن، أو العقيــدة، أو الجنــس، أو األصــل، أو العــرق، أو 

اللــون، أو اللغــة، أو اإلعاقــة، أو املســتوى اإلجتاعــي، أو االنتــاء الســيايس أو الجغــرايف، أو ألي ســبب 

آخــر. التمييــز والحــض عــى الكراهيــة جرميــة، يعاقــب عليهــا القانــون. تلتــزم الدولــة باتخــاذ التدابــري 

الازمــة للقضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز، وينظــم القانــون إنشــاء مفوضيــة مســتقلة لهــذا الغــرض”.

املــاّدة 5، الرازيــل )1988(: “جميــع األشــخاص متســاوون أمــام القانــون، مــن دون متييــز عــى اإلطاق،  	

ــاة واملســاواة  ــم يف الحي ــاك حقوقه ــدم انته ــاد ع ــب املقيمــن يف الب ــن واألجان ــن للرازيلي ــا يضم مب

واألمــن وامللكيــة...”

· تشــري الدســاتري إىل الحقــوق والحريــات يف النــّص الدســتوري، ويف أغلــب األحيــان، تتفــادى التمييــز الرســمي 	

)الــذي ال يــزال قامئـًـا يف القانــون الــدويل( بــن الحقــوق املدنيــة والسياســية، مــن جهــة، والحقــوق االقتصاديــة، 

واالجتاعيــة، والثقافيــة، مــن جهــة أخــرى. تشــّكل الرازيــل أحــد األمثلــة القليلــة عــن بلــدان كرّســت فصــًا 

مســتقًا )الفصــل الثــاين( للحقــوق االجتاعيــة:

ــكان،  	 ــل، واإلس ــة، والعم ــة، والتغذي ــم، والصح ــل )1988(: “التعلي ــاين(، الرازي ــل الث ــاّدة 6 )الفص امل

والنقــل، واالســتجام، واألمــن، والضــان االجتاعــي، وحايــة األمومــة والطفولــة ومســاعدة املعوزين، 

هــي حقــوق اجتاعيــة طبًقــا ألحــكام هــذا الدســتور”.

· أخــريًا، تشــري الدســاتري إىل الحقــوق بشــكل مختلــف، وتعطــي االنطبــاع يف بعــض الحــاالت أّن بعــض الحقــوق 	

قابلــة للمقاضــاة، بينــا تُصــاغ حقــوق أخــرى كأنّهــا ببســاطة جــزء مــن إطــار سياســات الحكومــة. 
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املــاّدة 1، أملانيــا )1949(: “)3( تلتــزم الســلطات الترشيعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة بالحقوق األساســية  	

التاليــة بوصفهــا قانونـًـا يطبــق مبارشة”.

املــاّدة 13، إيطاليــا )1947(: “الحريــة الشــخصية حرمــة ال تُنتهــك”. املــاّدة 14: “للمســكن الشــخي  	

حرمــة ال تُنتهــك”. املــاّدة 15: “للمراســات ولــكل أنــواع االتصــال األخــرى حريــة ورسيــة ال تنتهــكان. 

ــة فحســب،  ــرار ُمســبب صــادر عــن الســلطات القضائي ــا فقــط مبوجــب ق ــود عليه ميكــن وضــع قي

ووفًقــا للضانــات التــي ينــص عليهــا القانــون”. املــاّدة 19: “للجميــع الحــق يف املجاهــرة بـــمعتقدهم 

الدينــي بُحريــة وبــأي شــكل، فــردي أو جاعــي، والدعايــة لــه ومارســة شــعائره يف الحيــاة الخاصــة 

ويف العلــن، رشط أال تتنــاىف طقوســه مــع اآلداب العامــة”.

ــام. ب. ال  	 ــكام اإلس ــت أح ــع ثواب ــارض م ــون يتع ــن قان ــوز س ــراق )2005(: “أ. “ال يج ــاّدة 2، الع امل

يجــوز ســن قانــون يتعــارض مــع مبــادئ الدميقراطيــة. ج. ال يجــوز ســن قانــون يتعــارض مــع الحقــوق 

والحريــات األساســية الــواردة يف هــذا الدســتور”.

املــاّدة 15: “لــكل فــرد الحــق يف الحيــاة واألمــن والحريــة، وال يجــوز الحرمــان مــن هــذه الحقــوق أو  	

تقييدهــا إال وفًقــا للقانــون، وبنــاًء عــى قــرار صــادر مــن جهــة قضائيــة مختصــة”.

ــن  	 ــوق اآلخري ــع حق ــاىف م ــا ال يتن ــخصية مب ــة الش ــق يف الخصوصي ــرد الح ــكل ف ــاّدة 17: “أّواًل: ل امل

واآلداب العامــة”.

املــاّدة 39، تونــس )2014(: “تضمــن الدولــة الحــق يف التعليــم العمومــي املجــاين بـــــكامل مراحلــه،  	

وتســعى إىل توفــري اإلمكانيــات الرضوريــة لتحقيــق جــودة الرتبيــة والتعليــم والتكويــن. كــا تعمــل 

عــى تأصيــل الناشــئة يف هويتهــا العربيــة اإلســامية وانتائهــا الوطنــي وعــى ترســيخ اللغــة العربيــة 

ودعمهــا وتعميــم اســتخدامها واالنفتــاح عــى اللغــات األجنبيــة والحضــارات اإلنســانية ونــرش ثقافــة 

حقــوق اإلنســان”. 

· تشري دساتري عديدة إىل لجان خاّصة مسؤولة عن اإلرشاف عى حقوق اإلنسان والرتويج لها. 	

ــس  	 ــداء، وللمجل ــه االعت ــع علي ــن وق ــاداًل مل ــا ع ــة تعويًض ــل الدول ــر )2014(: “تكف ــاّدة 99، م امل

القومــي لحقــوق اإلنســان إبــاغ النيابــة عــن أي انتهــاك لهــذه الحقــوق، ولــه أن يتدخــل يف الدعــوى 

ــاًء عــى طلبــه، وذلــك كلــه عــى الوجــه املبــن بالقانــون”. املدنيــة منضــًا إىل املتــرّضر بن

ــا املســتقلة  	 ــة العلي ــوق اإلنســان واملفوضي ــا لحق ــة العلي ــّد املفوضي ــراق )2005(: “تُع ــاّدة 102، الع امل

ــون”.  ــا بقان ــواب، وتنظــم أعاله ــس الن ــة مجل ــات مســتقلة تخضــع لرقاب ــة النزاهــة، هيئ ــات، وهيئ لانتخاب

ــات وحقــوق اإلنســان،  	 ــة حقــوق اإلنســان احــرتام الحري ــس )2014(: “تراقــب هيئ ــاّدة 128، تون امل

ــا يف  ــر منظومــة حقــوق اإلنســان، وتستشــار وجوبً ــراه لتطوي ــا ت وتعمــل عــى تعزيزهــا، وتقــرتح م

ــوق اإلنســان  ــاك حق ــة يف حــاالت انته ــق الهيئ ــا. تحق ــة مبجــال اختصاصه ــن املتصل مشــاريع القوان
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لتســويتها أو إحالتهــا عــى الجهــات املعنيــة. تتكــون الهيئــة مــن أعضــاء مســتقلن محايديــن مــن ذوي 

الكفــاءة والنزاهــة، يبــارشون مهامهــم لفــرتة واحــدة، مدتهــا ســّت ســنوات”. 

ما هو حّق اإلنسان؟

· مــن الــرضورّي أّواًل التمييــز بــن املقــدرة )وهــي ليســت حّقــا؛ إمّنــا أمــر ميكننــا فعلــه إذا شــئنا( والحــّق )وهــو 	

َمقــدرة مكرّســة أو ُمرمــة؛ مبعنــى حــّق مــرشوع(. مثــًا، ميكننــي النــوم عــى الجانــب األميــن مــن الرسيــر؛ 

لكــّن ذلــك ال يعنــي أنـّـه يحــّق يل النــوم عــى الجانــب األميــن. هــذه مقــدرة ال حــّق يل فيهــا، إذ ميكننــي فعلهــا 

فقــط إذا شــئت.

· تنــدرج بعــض الحقــوق تحــت الحقــوق األساســية، مثــل الحــّق يف الحيــاة أو يف التعليــم. يعنــي ذلــك أّن هــذه 	

ــة،  ــة مختلف ــوق أخــرى مكان ــك حق ــة. متل ــا قدســية خاّص ــك، له ــرت يف الدســتور، ونتيجــة لذل ــوق ذُك الحق

ونتيجــة لذلــك، تنعــم بحايــة مصدرهــا أو أصلهــا. مثــًا، مصــدر الحقــوق القانونيــة هــو القانــون؛ مثــل الحــّق 

يف تســجيل االســم يف الســجل الرســمي للدولــة. 

· معظــم الحقــوق مرتابطــة، فالحــّق، مهــا كان مصــدره أو مكانتــه، هنــاك دامئـًـا طريقــة لربطــه بالحــّق العــام 	

ــا أساســيًا يف معظــم الدســاتري.  يف عــدم التمييــز الــذي يُعــّد حقًّ

· ــى 	 ــارق ع ــر الف ــوق األساســية”، إذ ال يقت ــوق اإلنســان” و”الحق ــن “حق ــز ب ــرضوري التميي ــن ال ــك، م كذل

التســمية، إمّنــا يشــمل املصــدر أيًضــا. تشــري الحقــوق األساســية إىل الحقــوق التــي يكرّســها الدســتور، بينا تشــري 

حقــوق اإلنســان يف األغلــب إىل حقــوق قــد تختلــف أصولهــا، غــري أنّهــا ُدّونــت يف معاهــدات وتشــّكل جــزًءا 

مــن القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان أو القانــون الــدويل اإلنســاين الــذي يشــمل حقــوق اإلنســان أيًضــا، لكــّن 

الفــارق هــو أنّــه يدرجهــا كقوانــن خاّصــة lex specialis باملقارنــة مــع القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان.

· مــن الــرضوري أيًضــا التمييــز بــن حقــوق اإلنســان املعــرتف بهــا دوليًا )مثــًا تلــك التي تشــّكل جزًءا مــن العهد 	

الــدويل الخــاّص بالحقــوق املدنيــة والسياســية أو العهــد الــدويل الخــاّص بالحقــوق االجتاعيــة واالقتصاديــة 

والثقافيــة( والحقــوق األساســية املتجــّذرة يف الدســتور: أّولهــا هــي الحقــوق البرشيــة فقــط، أي التــي تُعطــى 

لألشــخاص الفعليــن ال املعنويــن. باملقابــل، قــد يتمتـّـع األشــخاص املعنويــون أيًضــا بالحقــوق األساســية.

· مثــًا، تشــري حريــة الديــن يف العهــد الــدويل الخــاّص بالحقــوق املدنيــة والسياســية فقــط إىل حــّق اإلنســان 	

يف حريــة الديــن. يف حــال مل يُكــن إنســان هــو ضحيــة أفعــال الدولــة )مثــًا، إذا كانــت الضحيــة كنيســة أو 

تجّمًعــا أو جاعــة أو مؤسســة(، مــا مــن طريقــة للتــذّرع بــأّن الكيــان املعنــوي هــذا لديــه حقــوق اإلنســان، 

ببســاطة ألنّــه ليــس إنســانًا.

· عــى العكــس، تتقبّــل دســاتري عديــدة أّن الحقــوق األساســية تحــّق أيًضــا لغــري البــرش، أي للكيانــات املعنويــة، 	

ــن  ــري ع ــريي يف التعب ــام الجاه ــات رشكات اإلع ــمل حري ــذي يش ــري، ال ــرأي والتعب ــة ال ــّق يف حري ــل الح مث
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آرائهــا ونقلهــا. يتّســع نطــاق حايــة بعــض معاهــدات حقــوق اإلنســان اإلقليميــة )مثــل االتفاقيــة األوروبيــة 

لحقــوق اإلنســان( ليشــمل أشــخاص القانــون مــن غــري البــرش، أي الكيانــات املعنويــة.

· قــد يكــون لحقــوق اإلنســان يف القانــون الــدويل أصــول عرفيــة أو أخــرى مســتخلصة مــن معاهــدات. يف حــال 	

ــز التنفيــذ بشــكل عــام )وأنّهــا دخلــت  كان الحــّق مأخــوذًا مــن معاهــدة، يجــب التأكّــد مــن أّن املعاهــدة حيّ

حيّــز التنفيــذ بعــد التوّصــل إىل العــدد الــازم مــن التصديقــات( وبشــكل محــّدد )بعــد دخولهــا حيّــز التنفيــذ يف 

البلــد املعنــّي(، ســواء ُوجــدت تحفظــات أم اســتثناءات محتملــة؛ وأّن الضحيــة كائــن بــرشي والجــاين هــو الدولــة.

· تشــمل التزامــات الدولــة املتعلّقــة بحقــوق اإلنســان مســؤولية الدولــة التــي تخضع للمســاءلة أمــام اإلجراءات 	

املنصــوص عليهــا يف املعاهــدة، مثــًا أمــام اللجنــة املســؤولة عــن مراجعــة تقاريــر الــدول األعضــاء والتقاريــر 

ــس حقــوق  ــام مجل ــك، تجــوز املســاءلة غــري املســتندة إىل معاهــدات؛ أي أم ــر الظــّل(. كذل ــة )تقاري البديل

اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة واإلجــراءات الخاّصــة التــي يعتمدهــا.

· ال يكفــي األصــل الــدويل لبعــض حقــوق اإلنســان لتضمــن الدســتور هــذه الحقــوق. مــا هــو الحــّل يف حــال 	

وجــود تفــاوت بــن الدســتور وااللتزامــات الدوليــة عــى صعيــد حقــوق اإلنســان؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال، 

مُيكــن االطــاع عــى الفصــل املتعلّــق مبكانــة القانــون الــدويل.

الحقوق املدنية والسياسية مقابل الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 

· مييّــز كثــريون بــن جيلــن مــن الحقــوق )حتــى إّن البعــض يقــول إّن مثـّـة ثاثــة أجيــال، والجيــل الثالــث مــن 	

ــق باالســتدامة(، عــى الرغــم مــن أّن معظــم البلــدان صّدقــت عــى العهــد الــدويل للحقــوق  الحقــوق متعلّ

السياســية واملدنيــة والعهــد الــدويل للحقــوق االقتصاديــة واالجتاعيــة والثقافيــة. يتمثّــل الجيــل األّول مــن 

الحقــوق بالحقــوق السياســية واملدنيــة؛ والجيــل الثــاين بالحقــوق االقتصاديــة واالجتاعيــة والثقافيــة.

· ــة 	 ــدول، ال التزامــات إيجابي ــق التزامــات ســلبية لل ــا تخل ــة ســلبية، أي أنّه ــر الحقــوق السياســية واملدني تُعت

ــوق  ــق الحق ــايل، تخل ــة، بالت ــة املهين ــب واملعامل ــتعال التعذي ــن اس ــة ع ــع الدول ــي أن متتن ــل. ينبغ للتدّخ

ــل(. ــه )الافع ــا ال يجــوز فعل ــات مب الســلبية التزام

· ــا تخلــق التزامــات مبــا 	 ــة، أي حقوقً ــا إيجابي ــة فتُعتــر حقوقً ــة والثقافي ــة واالجتاعي ــا الحقــوق االقتصادي أّم

يجــب أن تفعلــه الدولــة حيالهــا )الفعــل(، مثــل الحــّق يف الصحــة، الحــّق يف التعلــم، إلــخ.

· يظهــر رفــض متزايــد لهــذا التمييــز، ألّن الكثــري مــن الحقــوق السياســية واملدنيــة تشــمل تدّخــًا إيجابيًــا مــن 	

الدولــة. مثــًا يشــمل الحــّق يف محاكمــة عادلــة إلــزام الــدول بتأســيس محاكــم وإنشــاء نظــام قضــايئ. كذلــك، 

تســتوجب حقــوق ثقافيــة، واجتاعيــة، واقتصاديــة عديــدة امتنــاع الدولــة عــن فعــل مــا. مثــًا، يلــزم الحــّق يف 

العمــل أو املشــاركة يف النشــاطات االقتصاديــة الدولــة باالمتنــاع عــن التأثــري عــى الســوق وتفــادي االحتــكارات.
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· عــى الرغــم مــن أّن التمييــز بــن الحقــوق الســلبية واإليجابيــة قــد يســاعد يف فهــم االختــاف بــن التوقعــات 	

املعقــودة عــى الدولــة وطريقــة احرتامهــا اللتزاماتهــا، ال يعنــي ذلــك أّن الحقــوق االقتصاديــة، واالجتاعيــة، 

والثقافيــة ليســت حقــوق إنســان بســبب مرونــة املعاهــدات يف ذكرهــا مــن ناحيــة التزامــات الــدول تجاههــا، 

باملقارنــة مــع الحقــوق السياســية واملدنيــة.

· ــة 	 ــدويل الخــاّص بالحقــوق املدني ــد ال ــن العه ــدول ب ــارق يف أســلوب صياغــة التزامــات ال ــل الف لنأخــذ كمث

ــة: ــة والثقافي ــة واالقتصادي ــوق االجتاعي ــاّص بالحق ــدويل الخ ــد ال ــية والعه والسياس

املــاّدة 2، املقطــع )1( مــن العهــد الــدويل الخــاّص بالحقــوق املدنيــة والسياســية: “تتعهــد كّل دولــة  	

طــرف يف هــذا العهــد باحــرتام الحقــوق املعــرتف بهــا فيــه، وبكفالــة هــذه الحقــوق لجميــع األفــراد 

املوجوديــن يف إقليمهــا والداخلــن يف واليتهــا، مــن دون متييــز بســبب العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، 

أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي سياســيًا أو غــري ســيايس، أو األصــل القومــي أو االجتاعــي، أو الــروة، أو 

النســب، أو غــري ذلــك مــن األســباب”. 

ــة:  	 ــة والثقافي ــة واالجتاعي ــوق االقتصادي ــاّص بالحق ــدويل الخ ــد ال ــن العه ــع )1( م ــاّدة 2، املقط امل

ــاون  ــق املســاعدة والتع ــن طري ــا وع ــذ، مبفرده ــأن تتخ ــد ب ــذا العه ــة طــرف يف ه ــد كل دول “تتعه

الدوليــن، وال ســيا عــى الصعيديــن االقتصــادي والتقنــي، وبأقــى مــا تســمح بــه مواردهــا املتاحــة، 

مــا يلــزم مــن خطــوات لضــان التمتــع الفعــي التدريجــي بالحقــوق املعــرتف بهــا يف هــذا العهــد، 

ــة”. ــري ترشيعي ــاد تداب ــا ســبيل اعت ــع الســبل املناســبة، وخصوًص ــك جمي ســالكة إىل ذل

· باملنطــق نفســه، يف الدســاتري كــا رأينــا أعــاه، تختلــف طريقــة ذكــر الحقــوق األساســية بــن دســتور وآخــر. 	

صحيــح أّن هــذه الحقــوق تبقــى أساســية مبجــرّد ذكرهــا يف الدســتور، إاّل أّن طريقــة ذكرهــا قــد تعطــي االنطباع 

بــأّن بعضهــا يشــّكل التزامــات قانونيــة للدولــة بينــا متنــح حقــوق أخــرى إطــار عمــل عــام للدولــة. مثــًا، ميكن 

فهــم الحــّق يف عــدم التعذيــب بشــكل ُمطلــق أي أن ال تعذيــب مســموح بــه أو مقبــول. لكــّن الحــّق يف العمــل 

يعنــي أّن الدولــة لديهــا التــزام عــام يــكاد يكــون إطــار عمــل لإلتاحــة لشــعبها، إىل أقــى حــّد مــن املــوارد التــي 

متلكهــا، بالتمتـّـع بالحــّق يف الوصــول إىل فــرص عمــل، لكــن ليســت الدولــة ُملزمــة بتقديــم وظائــف للنــاس.

إمكانية إنفاذ املحاكم للحقوق والدور املمّيز الذي تقوم به محكمة عليا أو دستورية

· ــة مــن الــدول؛ عــى الرغــم مــن أّن 	 ــا مــا تحــّدد طريقــة ذكــر هــذه الحقــوق نــوع االلتزامــات املتوقّع غالبً

املحاكــم املســؤولة عــن الحفــاظ عــى ســمّو الدســتور قــد تقــّرر عــدم إنفــاذ بعــض الحقــوق واالمتنــاع عــن 

التدّخــل يف طريقــة تنظيــم الرملــان بعــض الحقــوق. فالدســتور يــرتك للرملــان مجــال تنظيــم حــّق بواســطة 

قانــون، مثــًا قــد تقــّرر املحكمــة تــرك الرملــان يعالــج معنــى الحــّق يف الحيــاة يف حــال إنهــاء الحمــل أو يف 

حــاالت املــوت الرحيــم، وذلــك بواســطة تصويــت األكريــة. كذلــك، قــد تقــّرر املحكمــة تــرك الرملــان ينظّــم 
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طريقــة تشــكيل الجمعيــات أو تنظيــم إرضاب، عــى الرغــم مــن أّن هــذا الحــّق بشــكل عــام مكــرّس يف النــّص 

الدســتوري كحــّق أســايس. بالتــايل، يصبــح الخيــار املُنتقــى مــن مؤسســات الدولــة جــزًءا مــن طريقــة تفســري 

الحقــوق األساســية يف الحيــاة الواقعيــة للدولــة. 

· كذلــك، قــد تقــّرر املحكمــة تــرك الحكومــة لتقــّرر كميــة املــوارد التــي تريــد اســتثارها الحــرتام التزاماتهــا 	

املُدرجــة تحــت “الحــّق يف التعليــم”، مثــًا. غالبًــا مــا تفّضــل املحكمــة أن تتمتـّـع مؤسســات الدولــة- يف هــذا 

املثــل، الحكومــة- بســلطة تقديريــة لتحديــد مقــدار امليزانيــة املخّصصــة لــكّل مــن التعليــم، واألمــن، والصحــة. 

· ــا 	 ــل يف قضاي ــّررت أن تتدّخ ــدان ق ــض البل ــتورية( يف بع ــة الدس ــن املراجع ــؤولة ع ــة )املس ــّن املحكم لك

ــة، بالتــايل يُثنــي البعــض عــى قــرارات املحاكــم؛ بينــا  كانــت بالعــادة تُــرتك ملؤسســات أخــرى يف الدول

ــا آخــرون.  ينتقده

· ــض 	 ــراًرا بنق ــة ق ــاذ املحكم ــل اتخ ــة، مث ــة اليومي ــال الدول ــم يف أع ــل املحاك ــخاص تدّخ ــض األش ــد بع انتق

ا أدىن  حكــم األكريــة يف الرملــان، يف قضايــا اإلجهــاض؛ أو فــرض املحكمــة عــى الحكومــة نســبة معيّنــة أو حــدًّ

لإلنفــاق العــام الحــرتام الحــّق يف الصحــة. كانــت انتقاداتهــم نابعــة مــن اعتقادهــم بــأّن املحاكــم تفتقــد إىل 

رشعيــة املؤسســات التمثيليــة األخــرى وإىل خــرة الحكومــات يف اإلنفــاق العــام. 

· ــد أو سياســة 	 ــون جدي ــن وضــع قان ــداًل م ــراد ب ــة لألف ــق العدال ــا تحقي ــّرر املحكمــة يف بعــض القضاي ــد تق ق

جديــدة. مثــًا، ميكنهــا أن تقــّرر يف قضيــة محــّددة أّن الدولــة مل تحــرتم حــّق شــخص مــا يف الصحــة، مــن دون أن 

تحــّدد معنــى الحــّق يف الصحــة بالنســبة إىل الدولــة أو مــا يجــب أن تفعلــه الدولــة يف قضايــا أخــرى مشــابهة.

· يف قضايــا أخــرى، قــد تقــّرر املحكمــة منــح مؤسســة الدولــة إنــذاًرا نهائيًــا، مثــل إطــاع الرملــان أّن عليــه تغيــري 	

قانــون األحــوال الشــخصية، مــع األخــذ باالعتبــار الحــّق األســايس يف طريقــة تفســري املحكمــة، إلخ. 

· ــا 	 ــر ربطه ــة ع ــة، والثقافي ــة، واالجتاعي ــوق االقتصادي ــض الحق ــق بع ــا تطبي ــم أيًض ــّرر املحاك ــوز أن تق يج

بحقــوق مدنيــة وسياســية قامئــة وشــبه مطلقــة؛ مثــل ربــط الحــّق يف الصحــة أو يف التعليــم بالحــّق يف عــدم 

ــز.  التعــرّض للتميي
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دراسات حاالت ومتارين وتأدية األدوار

تشــّكل القضايــا التاليــة أمثلــة ال تنطبــق عليهــا املعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان ببســاطة. بالتــايل، اســتناًدا . 1

إىل القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، تُعتــر العبــارات التاليــة خطــأ. هــل ميكــن تعليــل الســبب؟:

· يعتــر تنــاول كعكــة الجــن كّل صبــاح مــن حقــوق اإلنســان، مبوجــب املــاّدة 11 مــن العهــد الــدويل الخــاّص 	

بالحقــوق االقتصاديــة، واالجتاعيــة، والثقافيــة. 

· تتمتّــع محطـّـة يس.أن.أن )CNN( اإلعاميــة بـــ بحريــة التعبــري كونهــا تتمتــع بحقــوق اإلنســان، وفــق املــاّدة 	

19 مــن العهــد الــدويل الخــاّص بالحقــوق املدنيــة والسياســية.

· يف املدرســة يــرضب األســتاذ الطالــب عــى وجهــه، منتهــًكا بذلــك بنــد منــع التعذيــب واملعاملــة املســيئة يف 	

املــاّدة 7 مــن العهــد الــدويل الخــاّص بالحقــوق املدنيــة والسياســية.

· قتــل مســؤولون حكوميــون يف البلديــة بشــكل تعّســفي جميــع الــكاب يف املدينــة، منتهكــن بذلــك املــاّدة 6 	

مــن العهــد الــدويل الخــاّص بالحقــوق املدنيــة والسياســية. 

· ليــس لــدّي الحــّق يف املــاء ألّن هــذا الحــّق غــري مذكــور يف العهــد الــدويل للحقــوق االقتصاديــة واالجتاعيــة 	

والثقافيــة، الــذي يكتفــي فقــط بذكــر الحــّق يف الغــذاء. 

· إرسائيل غري مسؤولة عن انتهاكات القانون الدويل لحقوق اإلنسان يف املستوطنات اإلرسائيلية. 	

· ليــس لــدى الواليــات املتحــدة أّي التزامــات مبوجــب القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان يف غوانتانامــو ألنـّـه غــري 	

تابــع إلقليــم الواليــات املتحدة. 

2 . the Grootboom Case, The Soobramoney Case; The Treatment( ــة ــا التالي ــة مــن القضاي اخــرت قضي

املحكمــة  اتخذتهــا  قــرارات مشــهورة  Action Campaign Case; The Hoffmann Case( – جميعهــا 

ــة:  ــن األســئلة التالي ــْب ع ــت – وأِج ــك إيجادهــا عــى اإلنرتن ــا وميكن ــوب أفريقي الدســتورية يف جن

· القضية التي اخرتتها هي...........)الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية والرتكيز عى القضية التي اخرتتها فقط(. 	

1-3( ما كان موضوع القضية؟

2-3( هل من حقوق ثقافية واجتاعية واقتصادية يف هذه القضية؟ عّددها. 

ــة  ــية وقابل ــوق أساس ــة كحق ــة واالقتصادي ــة واالجتاعي ــوق الثقافي ــع الحق ــة م ــل املحكم ــل تتعام 3-3( ه

ــك؟ ــف ذل ــايض بشــأنها؟ كي للتق

4-3( هل قامت املحكمة بإنفاذ هذه الحقوق؟ كيف؟

5-3( هــل توافــق عــى النتائــج التــي توّصلــت إليهــا املحكمــة؟ ارشح الســبب )عليــك تريــر إجابتــك، ســواء 

كنــت توافــق أم ال(.

· تنقسم حقوق اإلنسان إىل ثاثة أجيال، وّضح كّاً منها مع إعطاء أمثلة عليها؟*	
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· ما الفرق بن التزامات الدولة تجاه الجيل األول والجيل الثاين من الحقوق والحريات؟*	

· من خصائص حقوق اإلنسان أنها عاملية، وضح/ي ذلك؟*	

· اذكر/ي بعض االتفاقيات الدولية املنظمة لحقوق اإلنسان؟*	

· ــة عــى بعــض حقــوق الجيــل األول املنصــوص عليهــا يف الدســتور الوطنــي لبلــدك؟ وأعــط/ي 	 اذكــر/ي أمثل

مثــااًل عــى أحــد الحقــوق التــي اســتثناها الدســتور ومل ينــص عليهــا، ومثــااًل عــى أحــد الحقــوق التــي تــرك 

الدســتور تنظيــم أمورهــا لقانــون خــاص بهــا.

· تحدث عن دور املحكمة الدستورية أو ما يف حكمها يف حاية الحقوق والحريات؟*	

· يتصــف دور املحاكــم الدســتورية يف الــدول العربيــة أو مــا يف حكمهــا بأنهــا تقــوم بــدور “رقــايب” يف حايــة 	

الحقــوق والحريــات وال يكــون لهــا دور “إنشــايئ” – كــا هــو عــى ســبيل املثــال الحــال يف الواليــات املتحــدة 

والــدور الــذي تؤّديــه املحكمــة العليــا - وضــح ذلــك مــع إعطــاء أمثلــة؟*

· قامــت إحــدى املجــات اإللكرتونيــة بنــرش خــر يشــري إىل تقاريــر عــن أربــع شــكاوى تحــرش جنــي تقدمــت 	

بهــا أربــع نســاء ضــد صاحــب العمــل، وهــو املديــر العــام لرشكــة طــريان يف اســطنبول؛ مــا دفــع باملديــر 

العــام للمطالبــة بحظــر الوصــول إىل الخــر، قائــًا إّن حقوقــه الشــخصية قــد انتهكــت. وقــد وافقتــه املحكمــة 

املحليــة عــى ذلــك ومنعــت املجلــة مــن نــرش الخــر. وصلــت القضيــة إىل املحكمــة الدســتورية الرتكيــة وكان 

ــرأي  ــة ال ــة وحري ــة الصحاف ــاكًا لحري ــكل انته ــر يش ــرش الخ ــن ن ــة م ــع املجل ــرر إذا كان من ــي أن تق ينبغ

والتعبــري.10 مــا رأيــك؟ 

· يف الهنــد، تــم منــع املحكــوم عليهــم باإلعــدام مــن حقــوق مكفولــة لســجناء آخريــن – مثــل مقابلــة أفــراد 	

ــرر  ــا أن تق ــا منه ــا وكان مطلوبً ــة العلي ــة إىل املحكم ــت القضي ــد وصل ــن – وق ــاء أو املحام ــة أو األطب العائل

إذا كان الســجن املحكــوم عليــه باإلعــدام يجــب أن يتمتــع كــا باقــي الســجناء بهــذه الحقــوق، باعتبــار أّن 

تلــك الحقــوق أساســية ليتمتــع الســجن املحكــوم عليــه باإلعــدام بالكرامــة اإلنســانية كــا وردت يف اإلعــان 

ــاك مــا يــرر  ــة. فــكان عــى املحكمــة أن تقــرر إذا كان هن ــات الدولي العاملــي لحقــوق اإلنســان ويف االتفاقي

حرمــان املحكــوم عليــه باإلعــدام مــن تلــك الحقــوق التــي يتمتــع بهــا باقــي الســجناء. 11 مــا رأيــك؟

· يف كنــدا، كانــت الترشيعــات الســارية متنــع املواطنــن املغرتبــن غــري املقيمــن يف كنــدا مــدة 5 ســنوات مــن 	

ــاره  ــت باعتب ــدي للحــق يف التصوي ــة الدســتور الكن ــن حاي ــم م ــة بالرغ ــات الفيدرالي ــت يف االنتخاب التصوي

ــا أساســيًّا للمواطنــن. وقــد وصلــت القضيــة إىل املحكمــة العليــا التــي كان ينبغــي أن تقــرر إذا كان يحــق  حقًّ

للحكومــة تقييــد حــق املواطنــن املقيمــن يف الخــارج مــن التصويــت يف االنتخابــات الفيدراليــة.12 مــا رأيــك؟ 

 https://bit.ly/2yRGttD  :10  لاطاع عى ما توصلت له املحكمة الدستورية الرتكية، ميكن مراجعة الخر التايل

https://bit.ly/2ZWdP6h  :11  لاطاع عى ما توصلت له املحكمة العليا الهندية، ميكن مراجعة الخر التايل

https://bit.ly/2Z2brd8  :12  لاطاع عى ما توصلت له املحكمة العليا الكندية، ميكن مراجعة الخر التايل
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· نظــم قانــون وطنــي يف كوريــا الجنوبيــة حــق املعلمــن يف التجمــع يف نقابــات مهنيــة وحــرم أســاتذة الجامعات 	

ــة فقــط. وقــد وصلــت القضيــة إىل املحكمــة  مــن هــذا الحــق وأبقــاه ألســاتذة املــدارس االبتدائيــة والثانوي

الدســتورية حيــث كان مــن املطلــوب منهــا أن تقــرر إذا كان القانــون دســتوريًا كونــه يحــرم أســاتذة الجامعات 

مــن حــق دســتوري يف تشــكيل نقابــة مهنيــة.13 مــا رأيــك؟

· ــع 	 ــم رف ــد ت ــة وق ــة العام ــق الصحي ــن املراف ــاإلرضاب معطل ــة( ب ــة الغربي ــطن )الضف ــاء يف فلس ــام األطب ق

القضيــة أمــام محكمــة العــدل العليــا بصفتهــا جهــة مختصــة مبوجــب قــرار بقانــون صــادر لتنظيــم اإلرضاب 

ــاء بــاإلرضاب.14 مــا رأيــك؟ يف املرافــق العامــة للنظــر يف مــا إذا كان هنــاك حــق لألطب

· يف زميبابــوي تشــمل العقوبــات القضائيــة لألحــداث الــرضب بالعــي، وهنــاك تقبــل كبــري يف املجتمــع املحــي 	

للــرضب كآليــة لــردع األبنــاء مــن قبــل والديهــم. ويف قضيــة فريــدة مــن نوعهــا قــام حــدث يبلــغ مــن العمــر 

15 ســنة برفــع قضيــة أمــام املحكمــة الدســتورية بعــد أن تــم الحكــم عليــه بالــرضب بالعــي نتيجــة اغتصابــه 

ــاة عمرهــا 14 ســنة، معتــرًا الــرضب بالعــي معاملــة غــري إنســانية لألحــداث. وكان مــن املطلــوب مــن  فت

ــي  ــايل ينبغ ــدث وبالت ــة الح ــن كرام ــي ميته ــرضب بالع ــار ال ــدى اعتب ــرر يف م ــتورية أن تق ــة الدس املحكم

إلغاؤهــا.15 مــا رأيــك؟

https://bit.ly/2ZZ1Q82  :13  لاطاع عى ما توصلت له املحكمة الدستورية يف كوريا الجنوبية، ميكن مراجعة الخر التايل

 https://bit.ly/2KsI7bE 14  لاطاع عى ما توصلت له محكمة العدل العليا الفلسطينية، ميكن مراجعة الخر التايل:  

https://bbc.in/2KsKawm  :15  لاطاع عى ما توصلت له املحكمة الدستورية يف زميبابوي، ميكن مراجعة الخر التايل
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 الفصل الثالث عرش 

مكانة القانون الدويل
عاصم خليل

املوضوع

تشــّكل مكانــة القانــون الــدويل يف األنظمــة القانونيــة الوطنيــة إحــدى املســائل التــي تتعامــل معهــا الدســاتري غالبًــا. 

يتطــرّق هــذا الفصــل إىل طريقــة ذكــر الدســاتري للقانــون الــدويل بشــكل عــام واملعاهــدات الدوليــة بشــكل خــاّص. 

املقّدمة

تشــّكل مكانــة القانــون الــدويل يف النظــام القانــوين الوطنــي مســألة دســتورية. باإلضافــة إىل ذكــر لوائــح محــّددة يف 

القانــون الــدويل )أي تلــك املتعلّقــة بتســليم املطلوبــن، وبطالبــي اللجــوء، ومبــدأ عــدم التدّخــل، إلــخ.(، غالبًــا مــا 

تنظـّـم الدســاتري طريقــة وصــول الحكومــة إىل املنظــات الدوليــة والتصديــق عــى املعاهــدات. كــا متنــح الدســاتري 

ــة. أخــريًا،  ــة الوطني ــدويل العــريف يف األنظمــة القانوني ــون ال ــة و/أو القان ــة املعاهــدات الدولي تلميحــات عــن مكان

ــدة إىل  ــع اإلشــارة املتزاي ــق م ــوق اإلنســان، إذ يرتاف ــدويل لحق ــون ال ــا تشــري الدســاتري املعــارصة إىل القان ــا م غالبً

حقــوق اإلنســان كحقــوق أساســية يف هــذه الدســاتري.

ــن  ــاج القانون ــن املركــزي يف إنت ــة الرك ــر الدول ــي، وتُعت ــدويل والوطن ــن ال ــن القانون ــدة ب ــة أوجــه تشــابه عدي مثّ

اللذيــن ينشــدان الهــدف نفســه: تنظيــم البــرش وســلوكهم، بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش. أخــريًا، تعــري املؤسســات 

ــق القانــون الــدويل أو الوطنــي انتباًهــا للقانونــن، لكــن بطريقــة مختلفــة. التــي تطبّ

ميكــن التمييــز بــن القانــون الــدويل والقانــون الوطنــي. تعتمــد بعض البلــدان نهًجــا ثنائيًّا، بحيــث ال يتناقــض القانونان 

الــدويل والوطنــي أبــًدا حــول القضيــة نفســها، ليــس ألنّهــا ال يتضّمنــان أحكاًمــا متعارضــة، ألّن لهــا طبيعــة مختلفــة، 

وينطبقــان عــى جهــات فاعلــة مختلفــة. يُطبّــق القانــون الــدويل عــى الــدول يف عاقاتهــا بــدول أخــرى. أّمــا القانــون 

الوطنــي، فيُطبّــق عــى األفــراد داخــل الدولــة، أو عــى أجهــزة الدولــة يف عاقاتهــا بأجهــزة أخــرى أو باألفــراد.
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للبلــدان التــي تعتمــد نهًجــا ثنائيًّــا، مثــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة واململكــة املتحــدة، يشــبه القانونــان الــدويل 

والوطنــي خطــّن متوازيــن لــن يلتقيــا أبــًدا. يف هــذه البلــدان، ال تطبّــق املحاكــم الوطنيــة القانــون الــدويل بشــكل 

مبــارش أبــًدا، وتُحّمــل الحكومــة مســؤولية التزاماتهــا مبوجــب القانــون الــدويل؛ لكــن ال ميكــن للمحاكــم الوطنيــة 

ــق القانــون الــدويل إاّل إذا ترجمــه املــرّشع إىل قانــون محــي. هــذه نتيجــة التطبيــق الصــارم ملبــدأ فصــل  أن تطبّ

الســلطات، بحيــث ال يُفــرتض بالحكومــة التــي تفــاوض عــى وضــع القانــون الــدويل عموًمــا أن تســتبدل املــرّشع 

الوطنــي أي الرملــان.

ــا وتونــس ولبنــان، إلــخ... يشــّكل  يف البلــدان التــي تعتمــد نهــج األحاديــة )وحــدة القوانــن(، مثــل فرنســا وأملاني

القانونــان الــدويل والوطنــي جــزًءا مــن النظــام القانــوين نفســه. يف هــذه الحالــة، يكمــن الســؤال األســايس يف مكانــة 

القانــون الــدويل ضمــن األنظمــة القانونيــة الوطنيــة. هــذا الســؤال ليــس نظريـًـا، إمّنــا لــه تداعيــات عمليــة. أي حكم 

قانــون يجــب أن يطبّقــه القــايض )الوطنــي أو الــدويل( يف قضيــة مــا: حكــم القانــون الوطنــي أم القانــون الــدويل؟

ــف  ــد إىل آخــر، ال يختل ــن بل ــة م ــة الوطني ــة القانوني ــدويل يف األنظم ــون ال ــة القان ــاف مكان ــن اخت ــم م ــى الرغ ع

الحقوقيّــون الدوليــون واملحاكــم الدوليــة عــى مكانــة القانــون الــدويل: القانــون الــدويل له األســبقية دامئًا عــى القانون 

الوطنــي. نتيجــة لذلــك، ال يجــوز للــدول أن تتــذّرع بقانونهــا الوطنــي لتريــر رفضهــا لتطبيــق القانــون الــدويل. 

ــل  ــايل تتوّص ــتورية، بالت ــا الدس ــف ترتيباته ــد تختل ــي ق ــة الت ــة الوطني ــات القضائي ــى املشــكلة يف الوالي ــن تبق لك

املحاكــم الوطنيــة أحيانًــا إىل نتائــج مختلفــة كليًــا حــول مكانــة القانــون الــدويل يف النظــام القانــوين الوطنــي. كــا 

أنّهــا قــد تعامــل القانــون الــدويل العــريف بطريقــة مختلفــة عــن املعاهــدات الدوليــة. بنــاًء عليــه، مــا مــن جــواب 

واحــد عــن الســؤال املطــروح أعــاه. فمكانــة القانــون الــدويل يف األنظمــة القانونيــة املحليــة أو الوطنيــة تتفــاوت 

بــن نظــام وآخــر.

يف حــن متنــح دول قليلــة عــى ســبيل االســتثناء مكانــة معادلــة لدســتورها )مثــل هولنــدا( للقانــون الــدويل بشــكل 

عــام، واملعاهــدات الدوليــة بشــكل خــاّص، تعطــي دول أخــرى )مثــل مــر يف دســتورها للعــام 2014( املعاهــدات 

الدوليــة مكانــة معادلــة ملكانــة قوانينهــا الوطنيــة. يف الواقــع، يرّجــح التناقــض هنــا كّفــة القوانــن الوطنيــة، إذ حتــى 

لــو كانــت املعاهــدة حيّــز التنفيــذ، يكفــي تغيــري القوانــن الوطنيــة يك ينطبــق القانــون الجديــد بــداًل مــن املعاهدة. 

يف البلــدان األحاديــة النهــج مثــل فرنســا، تتــّم املحافظــة عــى ســمّو القانــون الــدويل مــن خــال تكريــس مكانــة 

للمعاهــدات الدوليــة أعــى مــن القوانــن الوطنيــة، رشط أاّل يتعــارض ذلــك مــع الدســتور. تكمــن املشــكلة هنــا يف 

كيفيــة الحــرص عــى أاّل يحصــل هــذا التناقــض مــع الدســتور. 

يف بلــدان أخــرى مثــل فرنســا وأملانيــا اللتــن تضعــان املعاهــدات يف مكانــة أعــى مــن القوانــن الوطنيــة لكــن أدىن 

مــن الدســتور، يجــب أن تتــّم عمليتــان حتــًا للحــرص عــى حســن ســري النظــام. تضــّم العمليــة األوىل الرقابــة عــى 

الدســتورية قبــل تصديــق الحكومــة عــى املعاهــدة. إذا ارتــأت املحكمــة حالــة عدم دســتورية، تقــّرر الحكومــة تعديل 

الدســتور أو تجاهــل تصديــق املعاهــدة. يف العمليــة الثانيــة، يجــوز ألّي قــاٍض محــي أن يتــذّرع يف أي قضيــة ببنــد 

املعاهــدة أو القانــون الــدويل بشــكل عــام لتفــادي تطبيــق قانــون ســاري املفعــول. إذا تــّم ذلــك، قــد تلجــأ املحكمة إىل 
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تطبيــق بنــد املعاهــدة وتجاهــل بنــد مناقــض يف القانــون الوطنــي بســبب مكانــة القانــون الــدويل يف نظامهــا القانــوين. 

مبعنــى آخــر، تتحّمــل املحاكــم الوطنيــة مســؤولية تطبيــق القانــون الــدويل يف النظــام القانــوين الوطنــي.

ــه، يف حــال عــدم حصــول العمليــة األوىل، ال ميكــن أن يتحّقــق ســمّو الدســتور مقابــل  لكــن، يقتــيض التوضيــح أنّ

القانــون الــدويل، مثــًا يف حــال غيــاب رقابــة مســبقة عــى دســتورية املعاهــدة قبــل تصديقهــا. إذا مل تجــِر العمليــة 

ــق املحاكــم  ــه، يف حــال مل تتحّق ــي، أي أنّ ــون الوطن ــدويل عــى القان ــون ال ــق ســمّو القان ــة، ال ميكــن أن يُطبّ الثاني

الوطنيــة مــّا إذا كانــت املعاهــدات الدوليــة تنطبــق عــى قضيــة مــا وحــرت رقابتهــا يف القوانــن الوطنيــة، يبقــى 

ســمّو القانــون الــدويل شــكليًا ببســاطة.

مثّــة بعــض األمثلــة حيــث تُعطــى بعــض املعاهــدات الدوليــة مكانــة خاّصــة، أي تلــك املتعلّقــة بالقانــون الــدويل 

لحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين، كــا يف الرازيــل. 

ــة  ــة أو مكان ــق املعاهــدات الدولي ــة تصدي ــي طريق ــوين الوطن ــر النظــام القان ــا ال يذك لكــّن املشــكلة تطــرأ عندم

ــة دســتورية  ــا ســلطة مراجع ــة الدســتورية لديه ــت املحكم ــا إذا كان ــا ال نعــرف م ــا، وعندم ــدويل فيه ــون ال القان

ــرتك  ــة، يُ ــون األســايس للســلطة الفلســطينية. يف هــذه الحال ــل أو بعــد تصديقهــا، مثــل حــال القان املعاهــدات قب

ــس للمحكمــة الدســتورية. ــم نفســها ولي ــي للمحاك ــوين الوطن ــدويل يف النظــام القان ــون ال ــة القان ــد مكان تحدي

األهداف

· التمييز بن النهجن األحادي والثنايئ تجاه القانون الدويل	

· التوّصل إىل فهم الطرق املختلفة التي يُذكر فيها القانون الدويل يف النصوص الدستورية	

· معرفة املزيد عن دور املحاكم يف تحديد مكانة القانون الدويل يف األنظمة القانونية الوطنية	

· إدراك دور املحاكم الدستورية يف عملية تقييم مكانة القانون الدويل يف األنظمة القانونية الوطنية	

املواضيع التي سيشملها النقاش

· ماهية القانون الدويل	

· دور املحاكم الوطنية	

· النهجان األحادي والثنايئ تجاه القانون الدويل	

· كيفية التعامل مع النزاعات بن القانون الدويل والقانون الوطني	
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ماهية القانون الدويل

· مــن الــرضوري أن نلحــظ الطــرق املختلفــة التــي تشــري فيهــا الدســاتري إىل القانــون الــدويل: “القانــون الــدويل 	

العــام”، “املعايــري املُعــرتف بهــا للقانــون الــدويل”، “املبــادئ املعــرتف بهــا للقانــون الــدويل”، “القانــون الــدويل 

ــذه  ــع ه ــي جمي ــة”. ال تعن ــدات الدولي ــاطة “املعاه ــدويل”، أو ببس ــون ال ــة للقان ــد العام ــريف”، “القواع الع

العبــارات األمــر نفســه، بالتــايل، مــن املهــّم االنتبــاه إىل قصــد َمــن صــاغ الدســتور وطريقــة تطبيــق أجهــزة 

الدولــة هــذه األحــكام الدســتورية منــذ ذلــك الوقــت. هــا هــي بعــض األمثلــة:

املــاّدة 10، إيطاليــا )1947(: “يتقيــد النظــام القضــايئ اإليطــايل بالقوانــن الدوليــة املعــرتف بهــا عموًمــا.  	

تنظــم أوضــاع األجانــب القانونيــة وفًقــا للقانــون وطبًقــا للقواعــد واملواثيــق الدوليــة”.

املــاّدة 25، أملانيــا )1949(: “تُعــّد القواعــد املعــرتف بهــا عموًمــا يف القانــون الــدويل جــزًءا ال يتجــزأ مــن  	

القانــون االتحــادي. وتُقــدم هــذه األحــكام عــى القوانــن االتحاديــة، ويرتتــب عليهــا مبــارشة الحقــوق 

والواجبــات بالنســبة إىل ســكان اإلقليــم االتحــادي”.

املــاّدة 55، فرنســا )1958(: “يكــون للمعاهــدات أو االتفاقيــات التــي يتــم التصديــق أو املوافقــة عليهــا  	

حســب األصــول، وعنــد نرشهــا، قــوة تفــوق قوانــن الرملــان رشيطــة أن يطبقهــا الطــرف اآلخــر يف مــا 

يتعلــق بهــذا االتفــاق أو هــذه املعاهــدة”.

ــا ال يجــوز نقــض هــذه  	 ــة باملعاهــدات، ك ــزام اململك ــدا )1983(: “1. ال يجــوز الت ــاّدة 91، هولن امل

املعاهــدات مــن دون موافقــة مســبقة مــن الرملــان. كــا ينبغــي تحديــد الحــاالت التــي ال يشــرتط 

فيهــا رضورة الحصــول عــى موافقــة املجلــس بقانــون صــادر عــن الرملــان”.

2. ينبغــي وضــع الطريقــة التــي يتــم فيهــا منــح املوافقــة مبوجــب قانــون صــادر عــن الرملــان، مــا  	

قــد يوفــر إمكانيــة إعطــاء موافقــة ضمنيــة. 3. إّن أحــكام أيــة معاهــدة قــد تتعــارض مــع الدســتور أو 

قــد تــؤدي إىل نشــوء نزاعــات معهــا، ال يجــوز املصادقــة عليهــا مــن مجلــي الرملــان مــا مل تحصــل عى 

ثلثــي األصــوات املــدىل بهــا يف الرملــان لصالــح املوافقــة واملصادقــة عليهــا”.

املــاّدة 151، مــر )2014(: “ميثــل رئيــس الجمهوريــة الدولــة يف عاقاتهــا الخارجية، ويــرم املعاهدات،  	

ويصــدق عليهــا بعــد موافقــة مجلــس النــواب، وتكــون لهــا قــوة القانــون بعــد نرشهــا وفًقــا ألحــكام 

الدســتور. ويجــب دعــوة الناخبــن لاســتفتاء عــى معاهــدات الصلــح والتحالــف ومــا يتعلــق بحقــوق 

الســيادة، وال يتــم التصديــق عليهــا إال بعــد إعــان نتيجــة االســتفتاء باملوافقــة. ويف جميــع األحــوال 

ال يجــوز إبــرام أيــة معاهــدة تخالــف أحــكام الدســتور، أو يرتتــب عليهــا التنــازل عــن أي جــزء مــن 

إقليــم الدولــة”.

الرازيــل )1988(: §° 2. “الحقــوق والضانــات الــواردة يف هــذا الدســتور ال تســتثني حقوقـًـا وضانــات  	

دة مــن النظــام واملبــادئ التــي يتبناهــا، أو مــن املعاهــدات الدولية التــي تُعــّد جمهورية  أخــرى مســتمَّ

الرازيــل االتحاديــة طرفـًـا فيها.
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ــي  ــة حــول حقــوق اإلنســان، والت ــق الدولي ــة: “املعاهــدات واملواثي ــات املتحــدة األمريكي §° 3. الوالي

متــت املوافقــة عليهــا مــن قبــل مجلــي الكونغــرس الوطنــي، يف جلســتي تصويــت منفصلتــن، بثاثــة 

أخــاس أصــوات أعضــاء كل منهــا، مســاوية يف املكانــة للتعديــات الدســتورية”. 

ــا  	 ــا عموًم ــارف عليه ــدويل املتع ــون ال ــادئ القان ــل مب ــدا تقب ــدا )1937(: “3. إيرلن ــاّدة 29، إيرلن امل

ــرى”. ــدول األخ ــع ال ــا م ــلوكها يف عاقاته ــدة لس ــا قاع بوصفه

دور املحاكم الوطنية

· ــا 	 ــدويل، إمّن ــون ال ــق القان ــة ليســت أّول مــن يفــرض تطبي ــات الدولي تجــدر اإلشــارة إىل أّن املحاكــم أو الهيئ

ــدويل يف  ــون ال ــة القان ــايل، تشــّكل مكان ــا. بالت ــه أيًض ــي تفــرض تطبيق ــة هــي الت ــم الوطني ــات واملحاك الهيئ

ــة. ــا بدقّ ــل معه ــوين ويجــب التعام ــزة أساســية ألّي نظــام دســتوري وقان ــة ركي ــة الوطني األنظمــة القانوني

· ــن 	 يف حــال مل تُكــن اإلشــارة إىل مكانــة القانــون الــدويل يف النظــام القانــوين املحــي واضحــة، ينبغــي أن تؤّم

ــى  ــه حــول معن ــا املحكمــة الدســتورية أو شــبيهاتها( التوجي ــة بتفســري الدســتور )وهــي غالبً ــة املكلّف الهيئ

هــذه األحــكام الدســتورية. 

· ــي، مــن 	 ــوين الوطن ــدويل يف النظــام القان ــون ال ــة القان ــع ومكان ــه حــول موق ــن الدســتور أّي توجي إذا مل يؤّم

املتوقّــع أن تقــّرر املحاكــم العاديــة، عنــد البــّت يف القضايــا، يف ظــّل رقابــة وســلطة املحاكــم العليــا املعنيــة، 

ــك، عليهــا بالــرضورة  ــًدا. يف قيامهــا بذل ــة تحدي ــا واملعاهــدات الدولي ــدويل عموًم ــون ال ــة القان موقــع ومكان

األخــذ يف االعتبــار أنّهــا جــزء مــن نظــام القانــون العــام، وبالتــايل تبّنــي النهــج الثنــايئ تجــاه القانــون الــدويل؛ 

أو أنهــا جــزء مــن نظــام القانــون املــدين، وبالتــايل تبّنــي النهــج األحــادي تجــاه القانــون الدســتوري.

· عــى الرغــم مــن اختــاف موقــع القانــون الــدويل القائــم عــى معاهــدات يف األنظمــة القانونيــة الوطنيــة، ال 	

جــدال يف املحاكــم الوطنيــة غالبًــا حــول ســمّو القانــون الــدويل العــريف وتطبيقــه املبــارش يف األنظمــة القانونيــة 

الوطنيــة، حتــى يف البلــدان التــي تعتمــد نهًجــا ثنائيًّــا تجــاه القانــون الــدويل. مثــًا، عندمــا تتضّمــن قضيــة مــا 

مدنيــن محميــن مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين، قــد ترفــض املحكمــة الوطنيــة يف بلــد مــا ميتثــل للنهــج 

ــق القانــون العــريف للحــرب  الثنــايئ اتفاقيــات جنيــف ألنهــا قانــون دويل قائــم عــى معاهــدات، ولكــن تطبّ

بشــكل مبــارش، مبــا يف ذلــك قواعــد الهــاي، إلــخ.

· ــل 	 ــة، مث ــوق الوطني ــة ف ــة القضائي ــن الوالي ــا م ــدان نوًع ــدويل بالنســبة إىل بعــض البل ــون ال ــن القان يتضّم

ــدات  ــت معاه ــر، ليس ــى آخ ــاد األورويب. مبعن ــاء يف االتح ــدول األعض ــزم لل ــاد األورويب املُل ــون االتح قان

االتحــاد األورويب، التــي تصبــح ملزمــة عنــد تصديقهــا وفــق األصــول بعــد التأكيــد عــى دســتوريتها، وحدهــا 

امللزمــة؛ إمّنــا أيًضــا التوجيهــات الصــادرة عــن هيئــات االتحــاد األورويب العديــدة التــي تُعتــر ملزمــة وهــي 

ــا فــوق القانــون الوطنــي.  أحيانً
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· ــدويل 	 ــون ال ــان والقان ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال ــل القان ــون، مث ــاالت القان ــض مج ــر أّن بع ــّم تذكّ ــن امله م

اإلنســاين، تؤّمــن نوًعــا مــن الذاتيــة والحايــة لألفــراد وتفــرض التزامــات محــّددة عــى الــدول التــي تســتهدف 

ــا انتهــاكات حقــوق  األشــخاص املحميــن. يف هــذه الحــاالت، تعنــي مســألة ســمّو القانــون الــدويل أّن ضحاي

ــة، بغــض النظــر عــن  ــدويل أمــام املحاكــم الوطني ــون ال اإلنســان األساســية ميكــن أن تلجــأ مبــارشة إىل القان

ــة يف جعــل  ــدويل يف هــذه الحال ــون ال ــد يســاعد ســمّو القان ــة. ق ــة الوطني ــة والخصوصي الخصائــص القانوني

حقــوق اإلنســان عامليــة.

النهجان األحادي والثنايئ تجاه القانون الدويل

· يصبــح القانــون الــدويل يف الواقــع مصــدر القانــون للمحاكــم الوطنيــة بطــرق مختلفــة، مثــًا يف حالــة البلــدان 	

ــدان التــي  ــا يف البل ــة. أّم ــة الوطني ــذ املبــارش للمعاهــدات الدوليــة يف األنظمــة القانوني التــي تعــرتف بالتنفي

تتطلـّـب تحويــل املعاهــدة الدوليــة إىل قانــون محــي )مثــًا البلــدان التــي تتّبــع نهًجــا ثنائيًّــا(، تطبّــق املحاكــم 

فقــط قواعــد القانــون الــدويل التــي شــّكلت جــزًءا مــن القانــون الوطنــي.

· مــن املهــّم التمييــز بــن النهجــن الثنــايئ واألحــادي تجــاه القانــون الــدويل ومعنــى ذلــك نظريـًـا وعمليًا. قــد يفيد 	

الرجــوع إىل طريقــة دمــج االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان يف األنظمــة القانونيــة الوطنيــة يف بلديــن، مثــل 

اململكــة املتحــدة وفرنســا. يف اململكــة املتحــدة، كان “قانــون حقــوق اإلنســان” رضوريـًـا ليحصــل الضحايــا عــى 

تعويضــات مــن االتفاقيــة ويتمّكنــوا مــن اللجــوء إىل املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان. أّمــا يف فرنســا، فلــم 

يُكــن هنــاك حاجــة إىل ذلــك بعــد تصديــق االتفاقيــة وفــق األصــول وتثبيــت دســتوريتها يف املجلــس الدســتوري. 

· ــن 	 ــط ب ــًدا الرب ــون مفي ــد يك ــدويل، ق ــون ال ــاه القان ــادي تج ــايئ واألح ــن الثن ــن النهج ــز ب ــياق التميي يف س

ــاوض  ــّم التف ــا يت ــا م ــة فصــل الســلطات. إذا أصبحــت معاهــدة غالبً ــدويل ونظري ــون ال ــن القان ــة ب املقارب

ــم،  ــون اإلقلي ــاب تدّخــل ترشيعــي( جــزًءا مــن قان ــة )بوجــود أو غي واملوافقــة عليهــا مــن الســلطة التنفيذي

عنــد إقرارهــا، تأخــذ الســلطة التنفيذيــة فعليًــا مــكان الســلطة الترشيعيــة يف مهمتهــا املحميــة مــن الدســتور 

ــن.  بشــكل أســايس أي وضــع القوان

كيفية التعامل مع النزاعات بني القانون الدويل والقانون الوطني

· يف حــال نشــوب نــزاع بــن القانونــن الــدويل والوطنــي، أي إذا أعطــى القانــون الــدويل صاحيــات للبعثــات 	

الدبلوماســية، لكــّن الدولــة، مبوجــب قانونهــا الوطنــي، قّوضــت هــذه الصاحيــات، تــرز الحاجــة إىل التأكّــد 

مــن حــّل هــذا النــزاع. لكــن كيــف يتــّم حــّل نــزاع بــن القانــون الــدويل والقانــون املحــي أو الوطنــي؟

· تختلف طريقة حّل نزاع بن القانون الدويل والقانون الوطني بحسب اختاف حكم القانون املُطبّق. 	

غالبًــا مــا يســاعد مبــدأ “القانــون الاحــق” يف حــّل النــزاع بــن معياريــن أو قاعدتــن متســاويتن، أي  	

معياريــن يف قانونــن مختلفــن يصدرهــا الرملــان ويكونــان يف حيّــز التنفيــذ يف الوقــت نفســه. يعنــي 
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مبــدأ “القانــون الاحــق” أّن املعيــار أو القاعــدة القانونيــة التــي تشــّكل جــزًءا مــن القانــون األحــدث 

ــدة  ــق القاع ــن اســتمرار تطبي ــم م ــدة الســابقة عــى الرغ ــار أو القاع ــا املعي ــًة جوهريً تهيمــن، الغي

القدميــة شــكليًا. 

يســاعد مبــدأ “القانــون الخــاص” يف حــّل النــزاع بــن معيــار أو قاعــدة عاّمــة وأخــرى محــّددة. مثــًا،  	

يف ســياق القانــون الــدويل، يُعتــر القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان قانونـًـا عاًمــا باملقارنــة مــع القانــون 

اإلنســاين الــدويل الــذي يُعتــر قانونـًـا خاًصــا، أي أّن األّول ينطبــق يف جميــع األوقــات، ســواء يف الســلم أم 

يف الحــرب، بينــا القانــون اإلنســاين الــدويل ينطبــق فقــط يف أزمنــة الحــرب )أو حتــى يف أزمنــة النــزاع 

ــدويل  ــون ال ــار أو قاعــدة يف القان ــن معي ــزاع ب ــد نشــوب ن ــة، عن ــدويل(. يف هــذه الحال الداخــي أو ال

لحقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاين الــدويل، يســاعد مبــدأ “الخــاّص يقيــد العــام” )Lex Specialis( يف 

حــّل النــزاع لصالــح القانــون الخــاّص، ال العــام، مــع اإلبقــاء عــى القاعــدة أو املعيــار العــام )يف القانــون 

ــك، تنطبــق  ــة املحــّددة. كذل ــدويل لحقــوق اإلنســان(، لكــن مــن دون أن ينطبــق عــى هــذه الحال ال

قواعــد القانــون املــدين بحســب العقــد بشــكل عــاّم، لكــن مبــا أّن بعــض العقــود مهّمــة جــًدا لتكــون 

ــون العــام  ــن القان ــزاع ب ــّل الن ــون األحــوال الشــخصية، يُح ــل قان ــون محــّدد، مث ــم قان موضــوع تنظي

)للعقــود( والقانــون الخــاص )للــزواج( لصالــح القانــون الخــاّص، باســم مبــدأ الخــاص يقيــد العــام. 

· لكــن مــا مــدى انطبــاق املبدأيــن أعــاه عــى العاقــة والنــزاع بــن القانــون الــدويل والقانــون الوطنــي؟ يف حــال 	

كانــت معاهــدة مــا تتمتّــع بقــّوة القانــون العــادي، يجــوز للرملــان، باســم “مبــدأ القانــون الاحــق”، أن يلغــي 

ــة إللغــاء  ــون أحــدث، لكــّن هــذه الطريقــة غــري مقبول ــة مبوجــب معاهــدة عــر إقــرار قان االلتزامــات الدولي

االلتزامــات الدوليــة. إذا اعــرُتف بالقانــون الــدويل أنّــه قانــون خــاّص )lex specialis( مقابــل القانــون الوطنــي، 

يعنــي ذلــك أّن القانــون الوطنــي يبقــى ســاريًا إاّل إذا تناقض مع القانــون الخــاّص، أي القانون الــدويل أو بالتحديد 

االتفاقيــة الدوليــة. تنفــع هــذه القاعــدة البلــدان التــي تعــرتف بســموّ املعاهــدات الدوليــة عــى القوانــن الوطنيــة.

· لكن، ماذا إذا كانت املعاهدة تتعارض مع الدستور؟	

إذا كانــت الرقابــة املســبقة عــى دســتورية معاهــدة مــا ُمتّبعــة )ويف حــال كانــت الرقابــة إلزاميــة(  	

ــة الدســتور  ــّررت املحكمــة أّن املعاهــدة غــري دســتورية، عندهــا ينبغــي أن تغــرّي ســلطات الدول وق

قبــل تصديــق املعاهــدة أو االنضــام إليهــا. إذا اســتحال ذلــك، ال ميكــن أن يتــّم تصديــق املعاهــدة 

أو االنضــام إليهــا. إذا بتـّـت املحكمــة يف دســتورية املعاهــدة، ميكــن تطبيقهــا عندهــا ألنّهــا متاشــية 

مــع الدســتور، إاّل إذا تغــرّي الدســتور وتــّم تفعيــل رقابــة جديــدة عــى الدســتورية. 

يف حــال وجــود رقابــة الحقــة عــى الدســتورية، قــد تخضــع املعاهــدة، مثــل ســائر مصــادر القانــون،  	

وبحســب املؤسســة التــي تجــري املراجعــة الدســتورية، ملراجعــة مــن املحكمــة الدســتورية. تعتمــد 

نتيجــة تطبيــق معاهــدة مــا عــى مؤسســة املراجعــة الدســتورية يف كّل بلــد، وعــى األرجــح، ســتضع 

البلــد يف وضــع محــرج أمــام القانــون الــدويل.
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دراسات حاالت ومتارين وتأدية األدوار

· ــل، رشط 	 ــع القت ــرب ترشي ــة الح ــوز يف أزمن ــل، يج ــان القت ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال ــر القان ــن يحظ يف ح

ــدويل. ــاين ال ــون اإلنس ــتيفاء رشوط القان اس

هل ينطبق القانون اإلنساين الدويل يف جميع الظروف )يف أزمنة السلم والحرب(؟ 	

هل ينطبق القانون الدويل لحقوق اإلنسان يف أزمنة الحرب أيًضا؟ 	

يف حــال تناقــض بــن حكمــي القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاين الــدويل )كــا يف حالــة  	

القتــل املطروحــة أعــاه(، أي حكــم ينطبق؟

ما معنى أّن القانون الدويل اإلنساين يُعتر قانونًا خاًصا مقابل القانون الدويل لحقوق اإلنسان؟ 	

هــل اتفاقيــة جنيــف الرابعــة جــزء مــن القانــون الــدويل اإلنســاين أم هــي جــزء مــن القانــون الــدويل  	

لحقــوق اإلنســان؟

مــاذا تعــرف عــن “رشط مارتينــز” )Martens( مــن ناحيــة الحايــة التــي يقّدمهــا قانــون املعاهــدات  	

الدوليــة والقانــون الــدويل العــريف؟ 

كيــف تختلــف املعادلــة إذا كان البلــد املعنــّي مثــل اململكــة املتحــدة أو إرسائيــل، حيــث تعتمــد املحاكم  	

النهــج الثنــايئ تجــاه املعاهــدات الدولية؟

· ــتفتاء 	 ــا لاس ــن القضاي ــري م ــاع الكث ــارشة وإخض ــة املب ــى الدميقراطي ــوم ع ــاص يق ــام خ ــويرسا بنظ ــع س تتمت

الشــعبي، ومــن بــن مــا تــم عرضــه لاســتفتاء الشــعبي مــرشوع اســتفتاء باســم “القانــون الســويرسي أوالً” يتــم 

ــا  مبوجبــه منــح مكانــة أســمى للقانــون الوطنــي الســويرسي عــى االتفاقيــات الدوليــة وهــو مــا يعنــي عمليً

رضورة إعــادة النظــر يف الكثــري مــن االتفاقيــات الدوليــة الســارية عــى ســويرسا. مــا هــو أثــر مثــل هــذا القانون 
لــو تــم تبنيــه مبوجــب اســتفتاء شــعبي وكيــف ســتتعامل الحكومــة مــع التزاماتهــا الدوليــة نتيجــة ذلــك؟16

· ــن غــري 	 ــة، إذ يصــل آالف املهاجري ــج الســلبية للهجــرة غــري الرشعي ــا بشــكل خــاص مــن النتائ تعــاين إيطالي

ــات  ــا املنظ ــراءات اعترته ــاذ إج ــة باتخ ــام الحكوم ــا أدى إىل قي ــي م ــكل يوم ــواطئها بش ــن إىل ش الرشعي

ــا عــى حيــاة املهاجريــن، كــا طالبــت  الدوليــة متشــددة وتخالــف حقــوق اإلنســان وتشــكل خطــرًا حقيقيً

ــة  ــاك التزامــات دولي ــا أم أن هن ــا بحتً ــر سياســة الهجــرة شــأنًا داخليً ــري سياســاتها. هــل تعت الحكومــة بتغي
ــا؟17 ــن يجــب احرتامه ــري الرشعي ــن غ ــك املهاجري ــا يف ذل ــن مب ــوق اإلنســان للمهاجري مرتبطــة بحق

يف رأي استشــاري غــري ملــزم، حكمــت محكمــة العــدل الدوليــة بــأن عمليــة إنهــاء االســتعار الريطــاين ألرخبيــل 

تشــاغوس، وهــي مجموعــة جــزر يف املحيــط الهنــدي، مل تحــرتم حــق الشــعوب بتقريــر املصــري وبالتــايل فهــي غــري 

ــر  ــار حــق تقري ــك الجــزر؟ وهــل ميكــن اعتب ــر هــذا القــرار يف الوجــود الريطــاين واألمــرييك يف تل ــا أث ــة. م قانوني

املصــري ملزًمــا لتلــك الــدول؟ وهــل ميكــن للــدول االتفــاق عــى مــا يخالــف حــق تقريــر املصــري؟ 

https://bit.ly/2ToPxzm  :16  لاطاع عى حيثيات االستفتاء ونتيجته

 https://bit.ly/2z04bUh  :17  لاطاع عى حيثيات السياسة اإليطالية املتشددة وموقف املنظات الدولية
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 الفصل الّرابع عرش 

الرشيعة والدستور
عاصم خليل

املوضوع

ــك،  ــة لذل ــاليب املختلف ــا، واألس ــام يف أنظمته ــة واإلس ــاتري للرشيع ــتيعاب الدس ــة اس ــل طريق ــذا الفص ــاول ه يتن

ــتور. ــا الدس ــي يحميه ــات الت ــوق والحري ــى الحق ــري ع والتأث

املقّدمة

ينبغــي التمييــز بــن نهجــن مهّمــن يف هــذه املســاءلة: )1( هــل يجــب أن يذكــر الدســتور الرشيعــة واإلســام يف 

نّصــه؟ )2( كيــف نتعامــل مــع تطــرّق الدســاتري إىل الرشيعــة واإلســام؟

يُطــرح الســؤال األّول عــادًة خــال عمليــة صياغــة أو وضــع الدســتور؛ بينــا يُطــرح الســؤال الثــاين عندمــا يكــون 

الدســتور قامئـًـا ويتضّمــن إشــارة إىل الرشيعــة واإلســام – هنــا يصبــح الرتكيــز عــى داللــة ذكــر الرشيعــة واإلســام يف 

النــّص الدســتوري والنتائــج املتأتيــة عــن ذلــك، وليــس إذا كان يجــب ذكرهــا أو ال. 

مــن املثــري لاهتــام مراجعــة ســبب ميــل معظــم الدســاتري العربيــة واإلســامية يف أيامنــا هــذه إىل تضمــن الرشيعة 

واإلســام يف دســاتريها، لكــّن هــذا الفصــل يركّــز أكــر عــى طريقــة ذكــر الدســاتري لهــا ولتأثــري ذلــك عــى النظــام 

وعــى حريــات وحقــوق األفــراد.

ــري يف  ــا مــن خــاف كب ــايل: )1( م ــز عــى الرشيعــة واإلســام يف الفصــل الت ــدة هــذا الرتكي تســتدعي أســباب عدي

وقــت صياغــة الدســتور حــول ذكــر الرشيعــة واإلســام، عــى الرغــم مــن وجــود بعــض االختافــات حــول كيفيــة 

القيــام بذلــك واملصطلحــات التــي يجــب اســتعالها، إلــخ. )2( تثــري اهتــام الطالــب أكــر مناقشــة تأثــري اإلشــارة 

املحــّددة إىل الرشيعــة عــى النظــام وعــى الحقــوق والحريــات األساســية عوًضــا عــن الغــوص يف التاريــخ ومجــاالت 
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علــم االجتــاع للبحــث عــن أجوبــة حــول مــا إذا كان الشــعب والنــاس املســؤولون عــن عمليــة الصياغــة يف الواقــع 

يوافقــون عــى تضمــن الرشيعــة يف الدســتور ويجدونهــا فكــرة صائبــة.

األهداف

· التمييز بن مختلف األساليب املحتملة لذكر الرشيعة واإلسام يف النصوص الدستورية	

·  التمّكن من تفسري أساليب ذكر الرّشيعة واإلسام وتأثري ذلك عى حقوق املواطنن وحرياتهم 	

· فهم دور فروع الحكم أو السلطات الثاث يف تطبيق أحكام الرشيعة	

· القدرة عى فهم أساليب التوفيق بن األنظمة املعيارية املختلفة التي يشري إليها الدستور	

املواضيع التي سيشملها النقاش

· اإلشارة الدستورية إىل الرشيعة واإلسام	

· ماذا يعني ذلك؟	

· كيف ميكن للمحكمة إنفاذ هذه اإلشارات إىل الرشيعة واإلسام؟	

· ما هي القيم املعيارية التي تظّل سائدة فوق كّل اعتبار؟	

اإلشارة الدستورية إىل الرشيعة واإلسالم

· ــدان 	 ــري بل ــل، تش ــرى. بالفع ــة أو بأخ ــام بطريق ــة و/أو اإلس ــارة إىل الرشيع ــة إش ــاتري العربي ــن الدس تتضّم

عديــدة إىل اإلســام كـ”ديــن الدولــة”. مثــًا، املــاّدة 4 مــن الدســتور العراقــي )1970(؛ املــادة 2 مــن الدســتور 

ــتور املــري )2014(. ــن الدس ــاّدة 2 م ــتور األردين )1952(؛ امل ــن الدس ــاّدة 2 م ــي )2005(؛ امل العراق

· أحيانًا، يُشار إىل اإلسام كالدين “الرسمي” يف الباد أو ببساطة كدينها.	

املادة 7، اإلمارات العربية املتحدة )1971(: “اإلسام هو الدين الرسمي لاتحاد”.  	

املادة 1، تونس )2014(: “تونس دولة حرّة...اإلسام دينها”. 	

· أحيانًا، تكون اإلشارة إىل اإلسام يف تصنيف الدولة.	
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الديباجة، املغرب )2011(: “اململكة املغربية دولة إسامية ذات سيادة كاملة”. 	

· يف بعض الدساتري، تكون اإلشارة الدستورية إىل اإلسام كدين الدولة غري قابلة للتعديل الدستوري.	

ــن اإلســامي،  	 ــة بالدي ــة األحــكام املتعلق ــاول املراجع ــن أن تتن ــرب )2011(: “ال ميك ــادة 175، املغ امل

وبالنظــام امللــيك للدولــة، وباالختيــار الدميقراطــي لألمــة، وباملكتســبات يف مجــال الحريــات والحقــوق 

األساســية املنصــوص عليهــا يف هــذا الدســتور”. 

· أحيانًا، تشري الدساتري إىل اإلسام و/أو الرشيعة بشكل مرتبط بالترشيع.	

املاّدة 2، العراق )2005(: “اإلسام ... مصدر أسايس للترشيع”.  	

املادة 7، اإلمارات )1971(: “الرشيعة اإلسامية مصدر رئيي للترشيع يف االتحاد”. 	

ــي  	 ــة اإلســامية املصــدر الرئي ــادئ الرشيع ــد أن مب ــب دســتوًرا يؤك الديباجــة، مــر )2014(: “نكت

ــع”. ــي للترشي ــة اإلســامية املصــدر الرئي ــادئ الرشيع ــادة 2: “...مب ــع...” امل للترشي

· يف أحيان أخرى، يرتبط اإلسام و/أو الرشيعة بالهوية.	

املــادة 2، العــراق )2005(: “يضمــن هــذا الدســتور الحفــاظ عــى الهويــة اإلســامية لغالبيــة الشــعب  	

العراقــي”. كذلــك، تربــط بعــض الدســاتري بــن البــاد وإرثهــا العــريب واإلســامي: العــراق، املــادة 3: 

“العــراق جــزء مــن العــامل اإلســامي”.

الديباجــة، اإلمــارات )1971(: “... مــع الســري بــه قدًمــا نحــو حكــم دميقراطــي نيــايب متكامــل األركان،  	

يف مجتمــع عــريب إســامي...”

الديباجة، تونس )2014(: “...املستندة إىل مقّومات هويتنا العربية اإلسامية...” 	

· تشري بعض الدساتري إىل الرتاث اإلسامي كأحد الرتاثات العديدة األخرى التي متلكها الباد.	

ــه  	 ــع تنوعات ــوي، بجمي ــادي واملعن ــايف، امل ــاري والثق ــر الحض ــراث م ــر )2014(: “ت ــادة 50، م امل

ومراحلــه الكــرى، املريــة القدميــة، والقبطيــة، واإلســامية، ثــروة قوميــة وإنســانية، تلتــزم الدولــة 

بالحفــاظ عليــه وصيانتــه، وكــذا الرصيــد الثقــايف املعــارص املعــاري واألديب والفنــي مبختلــف تنوعاتــه، 

واالعتــداء عــى أي مــن ذلــك جرميــة يعاقــب عليهــا القانــون. وتــويل الدولــة اهتًامــا خاًصــا بالحفــاظ 

عــى مكونــات التعدديــة الثقافيــة يف مــر”.

· يف بعض الدساتري العربية، يتّم إتباع اإلشارة إىل اإلسام كدين الدولة مبارشة باللغة العربية كلغة رسمية.  	

املادة 2، األردن )1952(: “اإلسام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية”. 	

املادة 7، اإلمارات )1971(: “اإلسام هو الدين الرسمي لاتحاد... ولغة االتحاد الرسمية هي اللغة العربية”. 	
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املادة 2، مر )2014(: “اإلسام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية”. 	

املادة 1، تونس )2014(: “تونس...لغتها العربية”. 	

· يف هــذا الســياق، ليــس مفاجئـًـا أن يحافــظ أي بلــد عــريب يريــد مراجعــة دســتوره أو تبّنــي دســتور جديــد عــى 	

اإلشــارة إىل اإلســام والرشيعــة بطريقــة أو بأخــرى. تشــّكل الســلطة الفلســيطينة مثــًا عــن ذلــك، عندمــا أرادت 

ــز التنفيــذ عندمــا أقــرّه الرئيــس يف  تبّنــي القانــون األســايس املتحــّرر واملثــايل يف العــام 1997 )الــذي دخــل حيّ

العــام 2002، ويف العــام 2003، تــّم تبّنــي قانــون أســايس ُمعــّدل – ُعــّدل الحًقــا مجــدًدا يف العــام 2005(. 

مثــًا، يشــري القانــون األســايس املعــّدل للســلطة الفلســطينية )2003( إىل الرشيعــة واإلســام يف مادتــه  	

الرابعــة: “اإلســام هــو الديــن الرســمي يف فلســطن ولســائر الديانــات الســاوية احرتامهــا وقدســيتها. 

2. الرشيعــة اإلســامية مصــدر رئيــي للترشيــع. 3. العربيــة هــي اللغــة الرســمية”. 

كذلــك، حافظــت تونــس ومــر يف مســاعيها إلعــادة صياغــة دســاتريها عــى اإلشــارة إىل اإلســام  	

والرشيعــة، عــى الرغــم مــن اختــاف أســلوبها.

ماذا يعني ذلك؟ 

· ال تعنــي اإلشــارة إىل الرشيعــة واإلســام بحــّد ذاتهــا أّن الدســتور ينشــئ دولــة إســامية بقــدر مــا ال تجعــل 	

اإلشــارة إىل الكاثوليكيــة الدولــة مســيحية أو كاثوليكيــة. كذلــك، ليســت اإلشــارة إىل اإلســام والرشيعــة غــري 

مهمــة، بــل عــى العكــس، إنّهــا يف غايــة األهميــة، إمّنــا ألســباب مختلفــة متاًمــا ســنرشحها يف هــذا القســم.

· مبوجب ذكر الدساتري للرشيعة واإلسام، تنتج بعض العواقب بوضوح. ها هي بعض التلميحات إىل داللة ذلك:	

املادة 2، العراق )2005(: “ال يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام اإلسام”. 	

· يكتســب هــذا الحظــر املزيــد مــن األهميــة بعــد إضافــة املــادة 92، عنــد التعامــل مــع املحكمــة االتحاديــة 	

العليــا، التــي تتضّمــن إشــارة واضحــة إىل خــراء الفقــه اإلســامي.

“تتكون املحكمة االتحادية العليا من عدد من القضاة وخراء يف الفقه اإلسامي وفقهاء القانون...” 	

· قــد تجــدي نفًعــا هنــا اإلشــارة إىل أّن املــادة 2، العــراق )2005(، مل تحظــر املــرّشع عــن إنفــاذ قانــون يتناقــض 	

مــع مبــادئ اإلســام فقــط، إمّنــا أتبعتــه مبــارشة بــأّن القوانــن يجــب أاّل تتعــارض مــع مبــادئ الدميقراطيــة، 

والحقــوق األساســية والحريــات. تنــّص املــادة نفســها عــى التــايل:

“يضمــن هــذا الدســتور كامــل الحقــوق الدينيــة لجميــع األفــراد يف حريــة العقيــدة واملارســة الدينيــة  	

كاملســيحين واآليزديــن والصابئــة املندائيــن”. ويف املــادة الثالثــة، ينــّص عــى أّن “العــراق بلــد متعــّدد 

القوميــات، واألديــان، واملذاهب”. 
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· تشري بعض الدساتري مبارشًة إىل حرية العبادة:	

املادة 3، املغرب )2011(: “اإلسام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية مارسة شؤونه الدينية”. 	

· ال تعــادل حريــة العبــادة بالطبــع حريــة الديــن يف طريقــة ذكــر اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان لهــا. ينــّص 	

يــن، ويشــمل هــذا الحــقُّ  يــة الفكــر والوجــدان والدِّ اإلعــان يف املــادة 18 عــى أنـّـه “لــكلِّ شــخص حــقٌّ يف حرِّ

ــد وإقامــة الشــعائر واملارســة  يتــه يف إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبُّ يتــه يف تغيــري دينــه أو معتقــده، وحرِّ حرِّ

والتعليــم، مبفــرده أو مــع جاعــة، وأمــام املــأل أو عــى حــدة”. 

· تشري بلدان عديدة يف نصوصها الدستورية إىل املحاكم الرشعيّة والدينية )محاكم الجاعات الدينية(:	

املادتــان 99 و104، األردن )1952(: “تقســم املحاكــم الدينيــة إىل: )i( املحاكــم الرشعيــة )ii( مجالــس  	

ــة وحدهــا حــق القضــاء  ــم الرشعي ــادة 105، األردن )1952(: للمحاك ــة األخــرى. امل ــف الديني الطوائ

ــا  ــلمن. )2( قضاي ــخصية للمس ــوال الش ــائل األح ــة. )1( مس ــور اآلتي ــة يف األم ــا الخاص ــق قوانينه وف

الديــة إذا كان الفريقــان كاهــا مســلمن أو كان أحدهــا غــري مســلم وريض الفريقــان أن يكــون حــق 

القضــاء يف ذلــك للمحاكــم الرشعيــة. 3. األمــور املختصــة باألوقــاف اإلســامية”.

املــادة 101، الســلطة الفلســطينية )2003(: “1. املســائل الرشعيــة واألحــوال الشــخصية تتوالهــا  	

ــون”. ــا للقان ــة وفًق ــة والديني ــم الرشعي املحاك

· تطبّق هذه املحاكم أحكام الرشيعة بالوضوح الذي ذُكرت فيه يف الدساتري.	

املادة 106، األردن )1952(: “تطبق املحاكم الرشعية يف قضائها أحكام الرشع الرشيف”. 	

· بالنســبة إىل غــري املســلمن، يحافظــون عــى اســتقاليتهم يف تنظيــم شــؤون األحــوال الشــخصية، مــن جهــة، 	

ويف البــّت يف القضايــا مــن خــال محاكــم الطوائــف الدينيــة.

ــري  	 ــة غ ــف الديني ــس الطوائ ــي مجال ــة ه ــف الديني ــس الطوائ ــادة 108، األردن )1952(: “مجال امل

املســلمة التــي اعرتفــت أو تعــرتف الحكومــة بأنهــا مؤسســة يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية”. املــادة 

109: “تتألــف مجالــس الطوائــف الدينيــة وفاقـًـا ألحــكام القوانــن التــي تصــدر خاصــة بهــا وتحــدد يف 

هــذه القوانــن اختصاصــات املجالــس املذكــورة بشــأن مســائل األحــوال الشــخصية واألوقــاف املنشــأة 

ملصلحــة الطائفــة ذات العاقــة. أمــا مســائل االحــوال الشــخصية لهــذه الطائفــة فهــي مســائل األحــوال 

الشــخصية للمســلمن الداخلــة يف اختصــاص املحاكــم الرشعيــة”.

· ــه 	 ــخصية، وال تضّمن ــوال الش ــة باألح ــري الرشيع ــر تأث ــة تح ــدان العربي ــم البل ــن أّن معظ ــم م ــى الرغ ع

القانــون الجــزايئ أو القانــون التجــاري، مثـّـة بعــض اإلشــارات إىل اإلســام قــد تؤثـّـر يف مجــاالت أخــرى مثــل 

ــة: ــة الخارجي السياس
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ــح  	 ــا واملصال ــرة القضاي ــة ن ــاد الخارجي ــة االتح ــتهدف سياس ــارات )1971(: “تس ــادة 12، اإلم امل

ــامية”. ــة واإلس العربي

· تشري بعض الدساتري إىل املؤسسة الدينية املسؤولة عن الشؤون اإلسامية:	

املــادة 7، مــر )2014(: “األزهــر الرشيــف هيئــة إســامية علميــة مســتقلة، يختــص دون غــريه بالقيام  	

عــى كافــة شــؤونه، وهــو املرجــع األســايس ىف العلــوم الدينيــة والشــؤون اإلســامية، ويتــوىل مســؤولية 

الدعــوة ونــرش علــوم الديــن واللغــة العربيــة ىف مــر والعــامل”.

· يف بلدان أخرى، هذا الدور منوط بامللك:	

املــادة 41، املغــرب )2011(: “امللــك، أمــري املؤمنــن وحامــي حمــى امللــة والديــن، والضامــن لحريــة  	

مارســة الشــؤون الدينيــة”.

· تربط بعض الدساتري بن اإلسام كدين والجنسية أو حقوق الجنسية: 	

املــادة 74، تونــس )2014(: “الرتشــح ملنصــب رئيــس الجمهوريــة حــق لــكل ناخبــة أو ناخــب تونــي  	

الجنســية منــذ الــوالدة، دينــه اإلســام”.

· يف املغــرب، قــد تــؤدي اآلراء التــي تشــّكك يف الديــن اإلســامي إىل مقاضــاة النــّواب الذيــن ميلكــون الحصانــة 	

يف حــاالت أخــرى:

املــادة 64، املغــرب )2011(: “ال ميكــن متابعــة أي عضــو مــن أعضــاء الرملــان، وال البحــث عنــه، وال  	

ــال  ــت خ ــه بتصوي ــرأي أو قيام ــه ل ــبة إبدائ ــه، مبناس ــه وال محاكمت ــه، وال اعتقال ــض علي ــاء القب إلق

مزاولتــه ملهامــه، مــا عــدا إذا كان الــرأي املعــر عنــه يجــادل يف النظــام امللــيك أو الديــن اإلســامي، أو 

يتضمــن مــا يخــل باالحــرتام الواجــب للملــك”.

كيف ميكن للمحكمة أن تطبق مثل هذه اإلشارات الدستورية إىل الرشيعة واإلسالم؟

· يجــب التذكــري مبــا ســبق ذكــره يف هــذا اإلطــار؛ وهــو أن اإلشــارة إىل الرشيعــة واإلســام ال تــؤدي إىل إنشــاء دولــة 	

إســامية، وذلــك ألن الدســاتري تشــري أيًضــا إشــارة واضحــة إىل املواطنــة التــي يتمتــع املواطــن غري املســلم مبوجبها 

بالحقــوق عينهــا التــي يتمتــع بهــا املواطــن املســلم. كــا أن معظــم الدســاتري تؤيــد فكــرة الســيادة الشــعبية، إذ 

تخضــع الدولــة اإلســامية إىل الســيادة اإللهيــة أو األمــة اإلســامية التــي تتخطــى كل دولــة إقليميــة.

· إذا كان املــرء يعتقــد أن اللــه )وليــس الشــعب( هــو صاحــب الســيادة فلــَم الرغبــة يف اإلشــارة إىل الرشيعــة 	

واإلســام يف النــص الدســتوري يف املقــام األول؟ ال تحتــاج املحكمــة يف دولــة إســامية إىل فعــل إرادة دســتوري 

مبوجــب القانــون الوضعــي لجعــل الرشيعــة قابلــة للتطبيــق، ألن اللــه هــو صاحــب الســيادة، ومــا مــن قانــون 

رشعــي إذا كان يتعــارض مــع رشيعــة اللــه.
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· تفســري آخــر لهــذه اإلشــارة هــو الــرتاث الثقــايف أو الخصوصيــة الثقافيــة. بعبــارة أخــرى، لإلشــارة إىل الرشيعــة 	

ــن فيهــم غــري  واإلســام مــا يررهــا بســبب املــكان الــذي اكتســبه اإلســام مــع الوقــت يف حيــاة الكثرييــن مبَ

املســلمن، ألن هــذا انعــكاس لثقافــة. وكــا ذكرنــا ســابًقا، فــإن طريقــة صياغــة الدســاتري، واإلشــارة الفوريــة 

بعــد ذلــك إىل الثقافــة واللغــة والتاريــخ ومــا إىل ذلــك، تعنــي أن تفســري الــرتاث الثقــايف ميكــن أن يوفــر طريقة 

صالحــة للمــيض قدًمــا. إال أن هــذه اإلشــارة الثقافيــة إىل اإلســام والرشيعــة ال تؤثــر يف طريقــة تطبيــق املحاكــم 

للقانــون بعيــًدا عــن أي متييــز دينــي.

· لكــن كــا ورد أعــاه، تتقبــل بعــض الدســاتري أو حتــى تشــجع عــى رفــض أي قانــون يتعــارض مــع الرشيعــة. 	

ــون يتعــارض مــع الرشيعــة. إن تفــوق  ــي قان ــود مــن حيــث تبن ــارة أخــرى، يواجــه الرملــان بعــض القي بعب

ــي أن  ــذا يعن ــه. وه ــن إرادة الل ــج م ــري نات ــتوري وغ ــل إرادة دس ــة فع ــو نتيج ــن ه ــى القوان ــة ع الرشيع

الدســتور هــو الــذي يوفــر اإلطــار الــذي يــرشع الرملــان مــن خالــه، ليــس فقــط مبــا يتعلــق بالرشيعــة ولكــن 

أيًضــا مبــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان عــى ســبيل املثــال.

· لكــن تكمــن املشــكلة يف أّن القضــاة قــد يســتخدمون اإلشــارة إىل الرشيعــة واإلســام لتريــر نظرتهــم األخاقيــة 	

ــدارس  ــداء الحجــاب يف امل ــق بارت ــة يف مــر تتعل ــورة يف قضي ــال مذك ــة عــى ســبيل املث ــامل. الرشيع إىل الع

ــس، ألن  ــري الجن ــة تغي ــتاًذا؛ ويف قضي ــح أس ــن أن يصب ــع شــخص م ــق مبن ــة تتعل ــة، ويف قضي ــن العام واألماك

القــايض يســتخدم أي حجــة يف متنــاول يديــه )قــد تكــون أخاقيــة أو فلســفية أو تاريخيــة( أو حتــى دينيــة. 

مــن هــذا املنطلــق، تســاعده اإلشــارة إىل الرشيعــة واإلســام يف القيــام بذلــك.

· ا مــن 	 يف هــذا الســياق، تبــدو بعــض الدســاتري إشــكالية، وكــا ورد أعــاه، ال تضمــن ســوى نســبة محــدودة جــدًّ

الحريــة الدينيــة - بســبب مكانــة الرشيعــة واإلســام - وبالتــايل التعدديــة الدينيــة والقانونيــة.

· ــة، تلــك التــي أتــت بعــد مــا 	 بالنظــر إىل أنــه عنــد صياغــة معظــم الدســاتري العربيــة )باســتثناء أمثلــة قليل

يســمى بالربيــع العــريب، كــا هــو الحــال يف تونــس(، مل يكــن الشــعب معنيًــا - ال ميكــن أن تصــح حجــة الــرتاث 

الثقــايف أعــاه.

· َمــن صاغــوا الدســاتري وســنوها، حتــى مــن دون عمليــة تشــاركية حقيقيــة - حتــى إن مل يكــن رئيــس الدولــة 	

ــة الدســتور  ــزون عــى رشعي ــوا يرك ــه الدســتور – كان ــد صياغت ــة واإلســام عن ــر يف الرشيع ــة يفك أو الحكوم

ورشعيتهــم الخاصــة، مــن هنــا اإلشــارة إىل الرشيعــة واإلســام، الــذي هــو ديــن األغلبيــة.

· بعبــارة أخــرى، إن اإلشــارة إىل الرشيعــة واإلســام ملــن هــم يف الســلطة ليســت ســوى أحــد أســاليب الهيمنــة 	

السياســية يتــم اســتخدامها لتريــر الســلطة واكتســاب الرشعيــة يف غيــاب الرشعيــة الشــعبية والدميقراطيــة.
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ما هي القيم املعيارية التي تظّل سائدة فوق كّل اعتبار؟ 

مل يعــد الســؤال هنــا عــا تعنيــه اإلشــارة إىل الرشيعــة واإلســام يف الدســاتري. فقــد يشــري الدســتور إىل نظــام معيــاري 

خــارج عــن إطــاره؛ فيوفــر مكانًــا دســتوريًا للرشيعــة، عــى ســبيل املثــال، كإطــار معيــاري يقيــد عمــل الرملــان يف 

نشــاطه الترشيعــي. وهــذا يعنــي أيًضــا أن املؤسســات املســؤولة عــن تطبيــق القانــون ســتحتاج إىل مراعــاة حقيقــة 

أن اإلســام والرشيعــة قــد اكتســبا هــذه املكانــة الدســتورية.

· املســألة هنــا هــي التاليــة: قــد يشــري الدســتور إىل قيــم أو مبــادئ أو عــّدة نظــم معياريــة تكــون الرشيعــة 	

ــن  ــل ب ــان والفص ــوق اإلنس ــة وحق ــاواة والدميقراطي ــا إىل املس ــري أيًض ــتور يش ــن الدس ــا، ولك ــام منه واإلس

ــا: ــال واضــح عــا هــو مقصــود هن ــك. مــا يــي مث الســلطات، ومــا إىل ذل

املــادة الثانيــة، العــراق )2005(: “أواًل: االســام ديــن الدولــة الرســمي، وهــو مصــدر أســاس للترشيــع:  	

أ ال يجــوز ســن قانــوٍن يتعــارض مــع ثوابــت أحــكام اإلســام. ب- ال يجــوز ســن قانــوٍن يتعــارض مــع 

ــواردة  ــات األساســية ال ــوٍن يتعــارض مــع الحقــوق والحري ــة. ج ال يجــوز ســن قان ــادئ الدميقراطي مب

ــة الشــعب  ــة اإلســامية لغالبي ــاظ عــى الهوي ــا: يضمــن هــذا الدســتور الحف يف هــذا الدســتور. ثانيً

العراقــي، كــا ويضمــن كامــل الحقــوق الدينيــة لجميــع األفــراد يف حريــة العقيــدة واملارســة الدينيــة، 

كاملســيحين واأليزديــن والصابئــة املندائيــن”.

· يعنــي مصطلــح “معيــاري” طريقــة محــددة حــول كيــف يجــب أن تكــون الحكومــة والقانــون. إًذا الســؤال 	

هــو مــا الــذي يجــب فعلــه يف حــال تضــارب القيــم أو النظــم املعياريــة؟ مــاذا لــو كان تفســري الرشيعــة يعطــي 

وصــوالً غــري متســاٍو إىل حــق معــن عــى أســاس الجنــس؟ مــاذا لــو تــم تفســري اإلشــارة إىل اإلســام عــى أنهــا 

ــو كان تفســري مــا تعنيــه الرشيعــة يتعــارض مــع  تتعــارض مــع الدميقراطيــة القامئــة عــى املواطنــة؟ مــاذا ل

حقــوق اإلنســان كاســتحقاقات فرديــة؟ مــاذا يحــدث عندئــذ؟ مــن الواضــح أننــا لــن نقــدم إجابــات عــن هــذه 

ــل هــذه األمــور ألنهــا تخضــع للنقــاش املســتمر حــول  ــرية، ولكــن ميكــن للطــاب مناقشــة مث األســئلة الكب

الفــروع الترشيعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة للحكومــة.

· ــال معاهــدة لحقــوق اإلنســان 	 ــا - عــى ســبيل املث ــا دوليً ــن التزاًم ــا، ينبغــي ذكــر الحــاالت التــي تتضّم أيًض

حيــث تتــّم اإلشــارة بوضــوح إىل حريــة الديــن والتــي تذهــب إىل أبعــد مــن حريــة مارســة الديــن أو حريــة 

العبــادة. كــا أن حريــة الديــن ال تقتــر عــى األديــان التوحيديــة، وبالتــايل عندمــا متتــد الحايــة إىل الحريــة 

الدينيــة فإنهــا بالعــادة تكتفــي بالحريــة الدينيــة للمنتمــن إىل األديــان التوحيديــة. مــا العمــل إًذا؟ عديــدة 

ــق  ــك املعاهــدات، رافضــة تطبي ــت عــى تل ــا صادق ــا عندم ــا عاًم ــدت تحفظً ــي أب ــة الت ــدول العربي هــي ال

األحــكام التــي تتعــارض مــع الرشيعــة.

· عــى ســبيل املثــال، صادقــت العديــد مــن الــدول العربيــة عــى اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز 	

ضــد املــرأة - ســيداو )CEDAW(، لكــن العديــد منهــا أبــدى تحفظــات عــى النحــو التــايل:
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أبــدت الجزائــر تحفظــات، ضمــن أمــور أخــرى، عــى املــواد 2 و 15، الفقرتــان 4 و 16 مــن اتفاقيــة  	

ســيداو عنــد تعــارض هــذه املــواد مــع قانــون األرسة الجزائــري )الــذي يســتند إىل الرشيعــة بالطبــع(.

وباملثــل، أبــدت البحريــن تحفظــات عــى املــادة 2، 9 الفقــرة 2، 15 الفقــرة 4، و16 مــن اتفاقية ســيداو  	

كلــا تعارضــت تلــك مــع “الرشيعــة اإلســامية”. كــا أبــدت بنغــادش تحفظــات عــى املادتــن 2 و 

16 )1( )ج( ألنهــا تتعارضــان مــع الرشيعــة.

مــن جهتهــا، أبــدت مــر تحفظـًـا عامــا عــى املــادة 2 مــن االتفاقيــة عــى النحــو التــايل: “إن جمهورية  	

ــع  ــال م ــذا االمتث ــارض ه ــة أال يتع ــادة رشيط ــذه امل ــون ه ــال ملضم ــتعدة لامتث ــة مس ــر العربي م

الرشيعــة اإلســامية”. يف مــا يتعلــق باملــادة 16: “التحفــظ عــى نــص املــادة 16 املتعلقــة باملســاواة 

ــزواج وعنــد  ــاء ال ــزواج والعاقــات األرسيــة يف أثن بــن الرجــل واملــرأة يف جميــع األمــور املتعلقــة بال

ــادل  ــا تع ــرأة حقوقً ــح امل ــي متن ــامية الت ــة اإلس ــكام الرشيع ــاس بأح ــن دون املس ــك م ــخه، وذل فس

ــوازن العــادل بــن الطرفــن، بدافــع احــرتام الطبيعــة  ــع بهــا زوجهــا لضــان الت ــي يتمت الحقــوق الت

املقدســة للمعتقــدات الدينيــة الراســخة التــي تحكــم العاقــات الزوجيــة يف مــر والتــي قــد ال تكــون 

ــوق  ــة الحق ــو معادل ــات ه ــذه العاق ــد ه ــم قواع ــد أه ــر إىل أن أح ــا بالنظ ــاؤل، وأيًض ــع تس موض

والواجبــات مــن أجــل ضــان التكامــل الــذي يضمــن املســاواة الحقيقيــة بــن الزوجــن. تنــص أحــكام 

الرشيعــة اإلســامية عــى أن الــزوج يدفــع مبلًغــا مــن املــال للزوجــة ويحافــظ عليهــا بالكامــل، ويدفــع 

ــت  ــا وليس ــة يف ممتلكاته ــا الكامل ــظ بحقوقه ــة تحتف ــن أن الزوج ــاق، يف ح ــد الط ــا عن ــا مبلًغ له

ملزمــة بــأي مــن نفقاتهــا الخاصــة. لهــذا الســبب، تقيــد الرشيعــة حقــوق الزوجــة يف الطــاق بجعلهــا 

مرشوطــة بحكــم القــايض، يف حــن أن الــزوج ال يواجــه قيــوًدا مــن هــذا النــوع18.

املثــري لاهتــام هــو أن العديــد مــن الــدول األخــرى أعربــت عــن شــكوكها حــول التــزام تلــك الــدول  	

بتنفيــذ اتفاقيــة ســيداو عنــد التعبــري عــن هــذه التحفظــات العامــة واإلشــارة إىل الرشيعــة اإلســامية.

· بالنســبة إىل الــدول التــي أبــدت تحفظــات، قــد تجــد اللجنــة املعنيــة أن هــذه التحفظــات العامــة غــري مقبولة 	

ــا، وستســتمر  وتدعــو إىل تطبيــق املعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان؛ إال أن هــذه الحجــة ال تصمــد محليً

الرشيعــة يف التفــوق عــى أي التزامــات دوليــة انتســبت إليهــا الــدول.

· بعــض الــدول األخــرى - مثــل فلســطن عنــد مصادقتهــا عــى معظــم املعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان 	

- قبلــت تلــك االلتزامــات مــن دون إبــداء أي تحفــظ. أي أن هنــاك معضلــة مــن هــذه الناحيــة. هــل ميكــن 

ــذي  ــت تتعــارض مــع الرشيعــة؟ الجــواب ال ــو كان ــى ل ــة حت ــق املعاهــدات الدولي ــة تطبي ــم الوطني للمحاك

أقرتحــه هــو: نعــم، ميكــن للمحكمــة يف املعاهــدات التــي يتــم التعامــل معهــا، كــا هــو الحــال يف البلــدان 

األحاديــة كمصــدر للقانــون الــذي ميكــن للمحاكــم الوطنيــة تطبيقــه، أن تطبــق أحــكام املعاهــدات يف حــال 

 https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en  18
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تعارضهــا مــع الرشيعــة ألّن واجــب احــرتام الرشيعــة بنــاًء عــى معظــم األحــكام الدســتورية كــا ورد أعــاه 

ــت يف  ــد الب ــة عن ــس الرشيع ــون ولي ــق القان ــايض تطبي ــى الق ــايض. ع ــى الق ــس ع ــرّشع ولي ــى امل ــع ع يق

القضايــا.

· ــّص الدســتور( 	 ــا )مبــا يتفــق مــع الرشيعــة، كــا ين ــون م ــن قان ــا العمــل يف حــال وجــود تناقــض ب لكــن م

ــدات  ــق املعاه ــة - تطبي ــدول العربي ــم ال ــة - أي معظ ــدول األحادي ــم يف ال ــى املحاك ــة؟ ع ــدة دولي ومعاه

الدوليــة )مــا مل يكــن هنــاك تحفــظ أبدتــه تلــك الدولــة( وليــس القانــون الوطنــي. أمــا يف البلــدان الثنائيــة 

فاملشــكلة مختلفــة. ففــي تلــك البلــدان، ال تطبــق املحاكــم املعاهــدات مبــارشة مــا مل يتــم تحويلهــا إىل قانــون 

وطنــي. وعنــد القيــام بذلــك، عــى املــرشع األخــذ يف االعتبــار التزامــات القانــون الــدويل والتزامــات الرشيعــة. 

ويف مثــل هــذه الحالــة، يطبــق القــايض القانــون بالطريقــة التــي يوازنهــا املــرشع. ويف جميــع الحــاالت، ليــس 

وفًقــا ملــا تعنيــه الرشيعــة بحســب اعتقــاد القــايض.
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دراسات حاالت ومتارين وتأدية األدوار

· صّدقــت فلســطن عــى اتفاقيــة ســيداو يف 2014 بــدون أي تحفظــات. ويشــري القانــون األســايس الفلســطيني 	

ــع. كــا  ــا مصــدر للترشي ــادئ الرشيعــة عــى أنه ــن الرســمي وإىل مب ــه الدي )الدســتور( إىل اإلســام عــى أن

يشــري القانــون األســايس أيًضــا إىل أن حقــوق اإلنســان ملزمــة وإنفاذهــا واجــب عــى ســلطات الدولــة. وينــص 

عــى املســاواة ويحظــر التمييــز عــى أســاس الجنــس. عــى الرغــم مــن أن فلســطن تتبنــى نهًجــا أحاديـًـا تجــاه 

ــوق  ــة ف ــدات الدولي ــع املعاه ــطينية أن تض ــتورية الفلس ــة الدس ــررت املحكم ــد ق ــة، فق ــدات الدولي املعاه

القوانــن الوطنيــة )لكــن مــن دون القانــون األســايس(، ومبجــرد نرشهــا يف الجريــدة الرســمية، تكــون ملزمــة 

قانونـًـا، وذلــك باســتثناء األحــكام التــي تتعــارض مــع “الهويــة الدينيــة والثقافية للشــعب الفلســطيني”. أوصت 

ــدأ،  ــة مــن حيــث املب ــة فلســطن التوصي ــدة الرســمية، فقبلــت دول ــة يف الجري ــة ســيداو بنــرش االتفاقي لجن

ــًدا لتطبيقهــا يف النظــام القانــوين الفلســطيني،  وتنظــر بجديــة يف نــرش االتفاقيــة يف الجريــدة الرســمية، متهي

علــًا أن الخطــوة واجهــت مجموعــة واســعة مــن االنتقــادات، مبــا يف ذلــك مــن املحامــن والقضــاة وممثليهــم، 

الذيــن اعتــروا أن االتفاقيــة تتعــارض بشــكل صــارخ مــع الرشيعــة فقامــوا بدعــوة دولــة فلســطن إىل ســحب 

تصديقهــا عــى االتفاقيــة.

إذا كنــت ممثــًا ملنظمــة حقوقيــة تعمــل يف فلســطن، مطلــوب منــك تقديــم مذكــرة / مقــال للمدافعــة عــن نــرش 

اتفاقيــة ســيداو يف الجريــدة الرســمية، وتشــجيع الســلطات الفلســطينية عــى احــرتام التزاماتهــا مبوجــب القانــون 

الــدويل بنــاء عــى توصيــات لجنــة ســيداو. مــا هــي الحجــج التــي ميكنــك طرحهــا إلقنــاع فلســطن بتنفيــذ االتفاقيــة 

عــى الرغــم مــن التناقــض املحتمــل لبعــض أحكامهــا مــع الهويــة الثقافيــة والدينيــة للشــعب يف فلســطن؟ هــل 

ــة أو  ــة الديني ــون األســايس، أو إىل الخصوصي ــي، أو إىل القان ــوين الوطن ــن لفلســطن أن تشــري إىل النظــام القان ميك

الثقافيــة، كذريعــة لعــدم تطبيــق االتفاقيــة أو أجــزاء منهــا؟ مــا هــو الــدور الــذي ميكــن للمحكمــة الدســتورية أن 

تؤديــه لتحقيــق التــوازن بــن اإلشــارات الكثــرية التــي يتضمنهــا القانــون األســايس إىل حقــوق اإلنســان واملعاهــدات 

الدوليــة لحقــوق اإلنســان مــن جهــة، والرشيعــة واإلســام مــن جهــة أخــرى؟

· وافقــت لجنــة حقــوق اإلنســان يف الجمعيــة الوطنيــة الكويتيــة عــى اقــرتاح لتعديــل قانــون الجنســية الكويتي 	

ــا  ــل مخالًف ــذا التعدي ــرة ه ــة معت ــة الوطني ــان أخــرى يف الجمعي ــه لج ــا اعرتضــت علي ــري املســلمن بين لغ

ــون الجنســية  ــد. يذكــر أن قان ــن الرســمي يف البل ــذي ينــص عــى أن اإلســام هــو الدي ــي ال للدســتور الكويت

الكويتــي األصــي )1959( مل يكــن مينــع تجنيــس غــري املســلمن ولكــن الجمعيــة الوطنيــة عدلتــه يف العــام 

ــن  ــه دي ــار اإلشــارة إىل اإلســام عــى أن ــه، هــل ميكــن اعتب ــس غــري املســلمن. وعلي ــم حظــر تجني 1981 فت
الدولــة عــى أنــه مينــع غــري املســلمن مــن التمتــع بجنســية ذلــك البلــد؟19

https://bit.ly/2YLCyhi 19  لاطاع عى حيثيات املقرتح والتصويت الذي تم يف الجمعية الوطنية:  
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· لقــد حســم القضــاء الدســتوري املــري مفهــوم مبــادئ الرشيعــة اإلســامية باقتصارهــا عــى املبــادئ القطعيــة 	

الثبــوت دون األحــكام الظنيــة أو االجتهاديــة، وجــاء يف حكمهــا رقــم )5( لســنة 8 قضائيــة، بتاريــخ 6/1/1996، 

ــة،  ــنة 19 قضائي ــم )16( لس ــم رق ــك الحك ــخ 15/5/1993، وكذل ــة، بتاري ــنة 8 قضائي ــم )7( لس ــا رق وحكمه

بتاريــخ 6/6/1998، مــا يــأيت: “إن قضــاء املحكمــة الدســتورية العليــا اطــرد عــى اعتبــار أن مبــادئ الرشيعــة 

ــد  ــه قي ــع، ويتمخــض عن ــي للترشي ــر املصــدر الرئي ــام 1980، تعت ــل ع ــادة )2( بعــد تعدي اإلســامية يف امل

يجــب عــى كل مــن الســلطتن الترشيعيــة والتنفيذيــة أن تتحــراه وتنــزل عليــه يف ترشيعاتهــا الصــادرة بعــد 

هــذا التعديــل، فــا يجــوز لنــص ترشيعــي أن يناقــض األحــكام الرشعيــة القطعيــة يف ثبوتهــا ودالالتهــا، ويقصد 

باألحــكام الرشيعــة اإلســامية يف أصولهــا ومبادئهــا الكليــة يف إطارهــا العــام وركائزهــا األصليــة، التــي تفــرض 

متطلباتهــا دوًمــا مبــا يحــول دون إقــرار أيــة قاعــدة قانونيــة عــى خافهــا، وإال اعتــر ذلــك إنــكاًرا ملــا علــم مــن 

الديــن بالــرضورة، وال تشــمل األحــكام الظنيــة غــري الثابتــة بداللتهــا أو اآلراء االجتهاديــة يف املســائل املختلــف 

عليهــا”. )حافــظ 2008، الجــزء الثالــث، 1735-1724(. بنــاء عــى مــا ســبق، 

هل يجوز للمحكمة الدستورية إبطال نص ترشيعي يناقض األحكام الرشعية القطعية؟  	

يف حال تناقض نصوص دستورية مع األحكام الرشعية القطعية، ماذا تطبق املحكمة الدستورية العليا وملاذا؟ 	

· بحســب الدعــوى رقــم 8 لســنة 17 قضائيــة املحكمــة الدســتورية العليــا “دســتورية”: “حريــة العقيــدة التي نص 	

عليهــا الدســتور يف املــادة 46، [...] هــذه الحريــة - يف أصلهــا - تعنــي أال يحمــل الشــخص عــى القبــول بعقيــدة 

ــا، أو مــاألة إحداهــا تحامــًا عــى غريهــا  ــدة دخــل فيهــا أو اإلعــان عنه ــا، أو التنصــل مــن عقي ال يؤمــن به

ســواء بإنكارهــا أم التهويــن منهــا أو ازدرائهــا، بــل تتســامح األديــان يف مــا بينهــا، ويكــون احرتامهــا متبــادالً. وال 

يجــوز كذلــك يف املفهــوم الحــق لحريــة العقيــدة، أن يكــون صونهــا ملــن ميارســونها إرضارًا بغريهــا، وال أن تيــرس 

الدولــة - رًسا أو عانيــة - االنضــام إىل عقيــدة ترعاهــا، إرهاقًــا آلخريــن مــن الدخــول يف ســواها، وال أن يكــون 

ــا ملــن يلــوذون بعقيــدة ال تصطفيهــا. وليــس لهــا بوجــه خــاص إذكاء رصاع بــن األديــان  تدخلهــا بالجــزاء عقابً

متييــزًا لبعضهــا عــى البعــض. كذلــك فــإن حريــة العقيــدة ال يجــوز فصلهــا عــن حريــة مارســة شــعائرها، وهــو 

مــا حمــل الدســتور عــى أن يضــم هاتن الحريتــن يف جملــة واحــدة جــرت بهــا مادتــه السادســة واألربعــون مبــا 

نصــت عليــه مــن أن حريــة العقيــدة وحريــة مارســة الشــعائر الدينيــة مكفولتــان. وهــو مــا يعنــي تكاملهــا، 

وأنهــا قســيان ال ينفصــان، وأن ثانيتهــا متثــل مظاهــر أوالهــا باعتبارهــا انتقــاالً بالعقيــدة مــن مجــرد اإلميان 

بهــا واختاجهــا يف الوجــدان، إىل التعبــري عــن محتواهــا عمــاً ليكــون تطبيقهــا حيًــا، فــا تكمــن يف الصــدور، ومن 

ثم ســاغ القول بــأن أوالهــا ال قيــد عليهــا، وأن ثانيتهــا يجــوز تقييدهــا مــن خــال تنظيمهــا، توكيــًدا لبعــض 

املصالــح العليــا التــي ترتبــط بهــا، وبوجــه خــاص مــا يتصــل منهــا بصــون النظــام العــام والقيــم األدبيــة، وحايــة 

حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم.” 20 بنــاء عــى مــا ســبق وبعــد مراجعــة حيثيــات القــرار: 

هل تشمل حرية العقيدة لبس الفتيات للنقاب يف املدارس العامة؟ 	

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-18-Y17.html?fbclid=IwAR0oFN0c-_VHrapDXAiw9TUnOgmmoZ   20
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هل يجوز لوزير التعليم العايل أن يقيد حق الفتيات من لبس النقاب يف املدارس العامة؟ 	

هل ميكن إبطال قرار الوزير من قبل املحكمة الدستورية ملخالفتها حرية العقيدة؟ 	

· قــرار املحكمــة الدســتورية العليــا برقــم 145 لســنة 27 قضائيــة “دســتورية”: “وحيــث إن هــذا النعــي مــردود 	

ــن  ــادة )2( م ــا امل ــى رددته ــنة 1971، والت ــتور س ــن دس ــة م ــادة الثاني ــص امل ــؤدى ن ــك أن م ــه، ذل ىف جملت

الدســتور الصــادر ســنة 2012 القائــم، أنــه ال يجــوز لنــص ترشيعــي أن يناقــض األحــكام الرشعيــة القطعيــة ىف 

ثبوتهــا وداللتهــا، فهــذه األحــكام وحدهــا هــي التــي ال يجــوز االجتهــاد فيهــا إذ متثــل مــن الرشيعــة اإلســامية 

مبادئهــا الكليــة وأصولهــا الثابتــة التــى ال تحتمــل تأويــًا أو تبديــًا، ومــن غــري املتصــور أن يتغــري مفهومهــا 

تبًعــا لتغــري الزمــان واملــكان، وعــى خــاف هــذا تــأيت األحــكام الظنيــة ســواء يف ثبوتهــا أم داللتهــا أم فيهــا 

مًعــا، فهــذه األحــكام هــي التــي تنحــر فيهــا دائــرة االجتهــاد، وال متتــد إىل ســواها، إذ تتغــري بتغــري الزمــان 

واملــكان لضــان مرونتهــا وحيويتهــا، وعــى أن يكــون هــذا االجتهــاد واقًعــا يف إطــار األصــول الكليــة للرشيعــة 

ــن  ــه مــن صــون الدي ــق املقاصــد العامــة للرشيعــة مبــا يقــوم علي ــا تحقي اإلســامية مبــا ال يجاوزهــا، متوخيً

والنفــس والعقــل والعــرض واملــال. ولــن جــاز القــول بــأن االجتهــاد ىف األحــكام الظنيــة حــق ألهــل االجتهــاد، 

فــأوىل أن يكــون هــذا الحــق ثابتــاً لــويل األمــر يســتعن عليــه ىف كل مســألة بخصوصهــا، ومبــا يناســبها بأهــل 

النظــر ىف الشــؤون العامــة. وأيــة قاعــدة قانونيــة تصــدر ىف هــذا اإلطــار ال تحمــل يف ذاتهــا مــا يعصمهــا مــن 

العــدول عنهــا وإبدالهــا بقاعــدة جديــدة ال تصــادم حكــًا رشعيًــا قطعيًــا، وتكــون ىف مضمونهــا أرفــق بالعبــاد، 
وأحفــل بشــؤونهم، وأكفــل ملصالحهــم.”21

بعــد مراجعــة القــرار وحيثياتــه ووقائعــه، مــا هــو النــص القانــوين املطعــون بدســتوريته أمــام املحكمــة  	

الدســتورية العليــا املريــة وملــاذا؟

ــون محــل الطعــن والرشيعــة  	 ــن القان ــاذا ردت املحكمــة الدعــوى بالرغــم مــن التناقــض الواضــح ب مل

ــة؟ اإلســامية مــن حيــث ســن الحضان

https://www.facebook.com/eastofficeoflaw/posts/281724945314028  21
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 الفصل الخامس عرش 

حالة الطورائ، والرضورة، والحصار، والظروف االستثنائية
عاصم خليل

املوضوع

يتنــاول هــذا الفصــل الحــاالت أو الظــروف االســتثنائية والتــي تســمى بطــرق مختلفــة يف الدســاتري املقارنــة وأحيانــا 

يتــم تفعيلهــا حتــى بــدون وجــود نصــوص دســتورية بحســب األنظمــة القانونيــة املعنيــة. 

املقّدمة

تشــري حــاالت الطــوارئ والــرضورة والحصــار إلــخ. إىل وقائــع أو أحــداث يعترهــا القانون الدســتوري ترتيبات دســتورية 

لعاقــات القــوة، غالبًــا مــا متنــح فــروع الحكــم، تحديــًدا الســلطة التنفيذية، نفــوًذا اســتثنائيًا وواســًعا، للتعامــل معها. 

يقــول مايــكل ســتوكس بولســن Michael Stokes Paulsen عــى وجــه حــّق: “الدســتور ليــس ميثــاق انتحــار”.22 

مــن املفــرتض أن يخــدم الدســتور اســتمرار الدولــة وليــس زوالهــا.23 

عــى الرغــم مــن أّن الدســتور قــادر فقــط عــى تنظيــم مــا ميكــن اعتبــاره وقائــع وأحداثـًـا عاديــة فقــط، تعــرتف معظم 

الدســاتري اليــوم بأنـّـه، يف الحــاالت التــي تحصــل فيهــا وقائــع أو أحــداث مقلقــة عــى األرض، يجــب أن تتمتـّـع الدولــة 

مبرونــة متّكنهــا مــن التعامــل مــع الوضــع الخطــري ألّن الظــروف غــري العاديــة تتطلـّـب اســتجابة اســتثنائية مــن الدولــة.

 :Paulsen, MS, ‘The Constitution of Necessity,’ )2004( 79 Notre Dame Law Review 1257, 1257. Available at   22 

https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1440&context=ndlr

23   ينطلــق هــذا الفصــل بشــكل كبــري مــن فصــل للكاتــب. للورقــة األصليــة واملصــادر املســتعملة فيهــا لدعــم املســائل املتنّوعــة املطروحــة، يُرجــى االطــاع 

Khalil, Asem. State of Necessity. In: The Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law. Oxford: 

Oxford University Press, February 2018.
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نتيجــة لذلــك، تتضّمــن معظــم الدســاتري إشــارة إىل مثــل هــذه الحــاالت: حالــة الطــوارئ؛ حالــة الــرضورة؛ حالــة 

الحصــار؛ األحــكام العرفيــة؛ قانــون الدفــاع؛ الظــروف االســتثنائية، إلــخ. صحيــح أّن الدســتور يشــري إليهــا بإيجــاز، 

يف بعــض املــواد أو يف فصــل واحــد كحــّد أقــى، إمّنــا متنــح صاحيــات أوســع للحكومــة، ومرونــة أكــر يف طريقــة 

تعاملهــا مــع األوضــاع الخطــرية عــى األرض، مــع الحفــاظ عــى بعــض الضوابــط واملوازيــن، ســواء مــن قبــل الرملــان 

يف طريقــة تعاطــي الحكومــة مــع الوضــع أم مــن قبــل املحاكــم التــي تراجــع أفعــال الحكومــة، ويف الوقــت نفســه، 

تراعــي اإلطــار الخــاّص للصاحيــات االســتثنائية املرتبطــة بالوضــع االســتثنايئ. 

األهداف

· التمييز بن الوقائع واألحداث االستثنائية )الطوارئ، الحصار، الرضورة( والرتتيبات الدستورية للتعامل معها.	

· التمييز الواضح بن حالة الطوارئ، وحالة الرضورة، والحصار، واألحكام العرفية، والظروف االستثنائية.	

· القدرة عى فهم كيفية اندماج هذه الصاحيات االستثنائية ضمن نظام سيايس دميقراطي.	

املواضيع التي سيشملها النقاش

· متييزات رضورية	

· حالة الطوارئ	

· حالة الرضورة	

· حالة الحصار	

· حالة الظروف االستثنائية	

·  التّنظيم الّدستوري لحالة الطوارئ	

· الرضورة الكرى والرّضورة الّصغرى	

متييزات رضورية

· ــروف 	 ــة الظ ــاطة(، وحال ــرضورة ببس ــرضورة )أو ال ــة ال ــوارئ وحال ــة الط ــن حال ــط ب ــّم الخل ــا يت ــا م غالبً

االســتثنائية، وحالــة الحــرب، وحالــة الحصــار، واألحــكام العرفيــة، والحاجــة أو الــرضورة العســكرية.
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ــا رصاحــة يف  	 ــة وامللحــة، املشــار إليه ــتثنائية الرضوري ــا )1947(: “يف الحــاالت االس ــادة 13، إيطالي امل

ــم إعــام الســلطات  ــة، ويجــب أن يت ــون، ميكــن لســلطات األمــن العــام اتخــاذ إجــراءات مؤقت القان

ــة بهــا خــال مثــان وأربعــن ســاعة...”.  القضائي

املــادة 13، األردن )1952(: “يف حالــة اضطراريــة كحالــة الحــرب، أو عنــد وقــوع خطــر عــام، أو حريــق،  	

او طوفــان، أو مجاعــة، أو زلــزال...”

املــاّدة 86، إســبانيا )1978(: “يحــق للحكومــة أن تصــدر يف حالــة الــرضورة القصــوى وامللحــة  	

أحكاًمــا ترشيعيــة مؤقتــة تكــون مبثابــة مراســيم قوانــن، وال ميكــن لهــا أن تطــاول نظــام مؤسســات 

الدولــة األساســية وحقــوق املواطنــن املنصــوص عليهــا يف البــاب األول وواجباتهــم والحريــات التــي 

يتمتعــون بهــا...”

· يف بداية هذا القسم، من الرضورّي اإلشارة إىل أّن الحاالت املذكورة أعاه ال تعني األمر نفسه.	

حالة الطوارئ

· تنظـّـم معظــم الدســاتري اليــوم مــا يُعــرف بـ”حالــة الطــوارئ” يف نصوصهــا املكتوبــة. أّمــا الــدول التــي ال تشــري 	

إىل حالــة الطــوارئ يف دســاتريها، فأســبابها إّمــا )1( تاريخيــة – أي أّن دســاتريها قدميــة- أو )2( نتيجــة تقليــد 

قانــوين يعتــر أّن الطــوارئ بتعريفهــا ال ميكــن أن تكــون جــزًءا مــن الدســتور.

· نتيجــة لذلــك، حالــة الطــوارئ هــي طريقــة اســتثنائية تعمــل الحكومــة مبوجبهــا مــن دون أن تكــون هــذه 	

ــات غــري محــدودة. مبعنــى آخــر،  ــة أو يف منحهــا صاحي ــة عــى ســلطة الدول الظــروف ســببًا يف عــدم الرقاب

ــة  مــا مــن تناقــض يف نظــام ســيايس قائــم عــى فصــل الســلطات، ويف الوقــت نفســه، دســتور يعــرتف بحال

ــة الطــوارئ.  ــة تحضــريًا ألزمن الطــوارئ ويــريس إجــراءات خاّص

· مصطلــح “حالــة الطــوارئ” باللغــة العربيــة هــو أفضــل وصــف لهــذا الوضــع، إذ يشــري إىل أّن حالــة الطــوارئ 	

ــا. تعــرتف  ــل وضًع ــا ب ــا هــي ظــرف، وليســت قانونً ــع، ليســت القاعــدة، إمّن ــا هــي واق ــار، إمّن ليســت املعي

الدســاتري التــي تنظّــم حالــة الطــوارئ بــأّن هــذه الحالــة تســتجدي النظــام مرونــة أكــر حــن يتــّم تهميــش 

القيــود املنتظمــة لعاقــة الســلطة بــن فــروع يف مواجهــة الحاجــة لتتعامــل الدولــة مــع حالــة الطــوارئ خــارج 

إطــار األداء املنتظــم للنظــام. 

· ــة يف 	 ــا معظــم الدســاتري الدميقراطي ــي تعــرتف به ــة الطــوارئ الت ــن حال ــا مــن تناقــض ب ــك، م نتيجــة لذل

ــري املؤقــت يف طريقــة عمــل النظــام يف  ــال، ألّن التغي ــدأ فصــل الســلطات، عــى ســبيل املث ــا، ومب نصوصه

حالــة الطــوارئ ال يؤثــر يف النظــام الســيايس الســاري ألنّــه ســيظّل الطريقــة التــي تعمــل بهــا الحكومــة يف 

ــة. الظــروف العادي
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· بحســب تعريفهــا، حالــة الطــوارئ هــي مؤقتــة، والدســاتري التــي ال تضــع إطــاًرا زمنيًــا محــّدًدا لحالــة الطــوارئ 	

تحــّول يف الواقــع وضًعــا مــا إىل بنيــة قانونيــة متّكــن الحكومــة مــن العمــل خــارج اإلطــار الدســتوري. 

حالة الرضورة

· عــى الرغــم مــن أّن حالــة الطــوارئ تُذكــر عــادة يف القانــون الدســتوري لتنظيــم طريقــة عمــل الحكومــة يف 	

الحــاالت التــي تتطلـّـب منهــا الخــروج عــن اإلطــار االعتيــادي للدســتور، تُســتعمل الــرضورة أيًضــا يف مجــاالت 

أخــرى مــن القانــون.

· يف القانــون الــدويل، تُســتعمل الــرضورة الســتبعاد عــدم مرشوعيــة فعــل الدولــة الــذي ينتهــك القانــون الــدويل. 	

تــأيت القوانــن املدنيــة والجنائيــة أيًضــا عــى ذكــر الــرضورة، وتعــرتف بهــا تقاليــد القانــون العــام التــي تســلّم 

باختيــار جهــة فاعلــة أهــَون الرّشيــن، عنــد مواجهتهــا خياريــن، حتــى لــو كان ذلــك ينتهــك القانــون.

· ــة أن تحــّل 	 ــع إمكاني ــد التعامــل م ــرضورة” عن ــة ال ــرضورة” أو “حال ــة إىل “ال تشــري بعــض الدســاتري الحديث

ــون.  ــة القان ــع بســلطة وصف ــن، مبوجــب مراســيم تتمتّ ــان يف وضــع القوان ــة مــكان الرمل الســلطة التنفيذي

· تشــبه دســاتري معــارصة عديــدة الدســتور الفرنــي أو حذت حذوه يف شــملها “الــرضورة” يف نصوصها الدســتورية 	

لتخويــل الســلطة التنفيذيــة أن تحــّل مــكان الرملــان يف ســّن القوانــن التــي تتطلـّـب موافقــة الرملان. 

ــس  	 ــق ملجل ــًا، يح ــد أو منح ــري منعق ــة غ ــس األّم ــون مجل ــا يك ــادة 94، األردن )1952(: “عندم امل

الــوزراء مبوافقــة امللــك أن يضــع قوانــن مؤقتــة ملواجهــة أمــور تتطلـّـب إجــراءات رضوريــة ال تحتمــل 

ــي  ــة الت ــن املؤقت ــذه القوان ــل. ويكــون له ــل أو تســتلزم نفقــات مســتعجلة ال تحتمــل التأجي التأجي

يجــب أاّل تخالــف أحــكام الدســتور قــوة القانــون عــى أن تعــرض عــى مجلــس األمــة يف أول اجتــاع 

ــن بطــان نفاذهــا فــوًرا  ــوزراء مبوافقــة امللــك أن يعل ــإذا مل يقــره وجــب عــى مجلــس ال يعقــده، ف

ــود  ــك يف العق ــر ذل ــون عــى أاّل يؤث ــوة القان ــن ق ــا م ــا كان له ــزول م ــك اإلعــان، ي ــخ ذل ــن تاري وم

والحقــوق املكتســبة”. 

املــادة 113، اإلمــارات العربيــة املتحــدة )1971(: “إذا حــدث فيــا بــن أدوار انعقــاد املجلــس األعــى،  	

ــس  ــاد ومجل ــس االتح ــري، فلرئي ــل التأخ ــة ال تحتم ــن اتحادي ــدار قوان ــى إص ــب اإلرساع ع ــا يوج م

الــوزراء مجتمعــن إصــدار مــا يلــزم منهــا، وذلــك يف شــكل مراســيم لهــا قــوة القانــون بــرشط أال تكــون 

مخالفــة للدســتور”. 

املــادة 115، اإلمــارات العربيــة املتحــدة )1971(: “للمجلــس األعــى أن يفــوض رئيس االتحــاد ومجلس  	

الــوزراء مجتمعــن يف إصــدار مــا يقتــيض األمــر إصــداره يف غيبــة املجلــس األعــى مــن املراســيم التــي 

يختــص املجلــس املذكــور بالتصديــق عليهــا”.
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املــادة 62، الرازيــل )1988(: “يف الحــاالت العاجلــة وذات الصلــة، ميكــن لرئيــس الجمهوريــة أن يتخــذ  	

م تلــك اإلجــراءات فــوًرا إىل الكونغــرس الوطنــي”.  إجــراءات مؤقتــة تتمتــع بقــوة القانــون؛ تُقــدَّ

ــا يوجــب اإلرساع ىف  	 ــواب م ــس الن ــاد مجل ــادة 156، مــر )2014(: “إذا حــدث يف غــري دور انعق امل

ــة املجلــس النعقــاد طــارئ لعــرض األمــر  ــري ال تحتمــل التأخــري، يدعــو رئيــس الجمهوري اتخــاذ تداب

عليــه. وإذا كان مجلــس النــواب غــري قائــم، يجــوز لرئيــس الجمهوريــة إصــدار قــرارات بقوانــن، عــى 

أن يتــم عرضهــا ومناقشــتها واملوافقــة عليهــا خــال خمســة عــرش يوًمــا مــن انعقــاد املجلــس الجديــد، 

فــإذا مل تعــرض وتناقــش أو إذا عرضــت ومل يقرهــا املجلــس، زال بأثــر رجعــي مــا كان لهــا مــن قــوة 

القانــون، دون حاجــة إىل إصــدار قــرار بذلــك، إال إذا رأى املجلــس اعتــاد نفاذهــا ىف الفــرتة الســابقة، 

أو تســوية مــا ترتــب عليهــا مــن آثــار”.

ــن دون  	 ــوين، م ــاذ القان ــة إصــدار املراســيم ذات النف ــن للحكوم ــا )1947(: “ال ميك ــادة 77، إيطالي امل

قانــون صــادر عــن املجلســن ميكنهــا مــن ذلــك “.

· يف ســويرسا، تبقــى الــرضورة مبوجــب قــرار حكومــي غــري منظّمة دســتوريًا وتشــّكل أســاس رّد الفعــل الحكومي 	

لألزمــات الخطــرية مثــل الحــرب أو الكــوارث الطبيعيــة واســعة النطــاق، مــّا يصّعــب عــى األجهــزة العليــا، 
تحديــًدا الرملــان، العمــل بشــكل طبيعــي.24

· ــرضورة 	 ــة ال ــة بحال ــت املحكم ــث تذّرع ــًا(، حي ــدة مث ــات املتح ــة )يف الوالي ــة التاريخي ــض األمثل ــة بع مثّ

للمحافظــة عــى اإلجــراءات التــي اتخذهــا الرئيــس، واســتبدال الكونغــرس يف ســلطته يف صنــع القوانــن. 

· ــن 	 ــًا للموظف ــكّل بســاطة، دع ــرضورة ب ــرضورة أو ال ــة ال ــّم اســتدعاء حال ــون الدســتوري، يت لكــن، يف القان

ــا.  ــة مصلحــة علي ــه الدســتور، لحاي ــا أساســيًا يحمي ــن ينتهكــون حًق ــن الذي الحكومي

حالة الحصار

· تعــرتف الدســاتري أحيانًــا بحالــة الحصــار كوضــع تعمــل يف ظلّــه الدولــة وفــروع الحكــم بشــكل مختلــف عــن 	

عملهــا يف األزمنــة الطبيعيــة. كانــت هــذه الحالــة أّواًل جــزًءا مــن األعــراف قبــل أن ترتّســخ يف اللوائــح أو الدســاتري. 

املــادة 102، هولنــدا )1983(: توضــع االســتثناءات عــى القواعــد العامــة مبوجــب قــرار برملــاين وتُطبّــق  	

يف أزمنــة الحــرب أو خطــر الحــرب أو يف ظــروف اســتثنائية أخــرى.

· أحيانًا، تشمل حالة الطوارئ حالة الحصار أو الحصار ببساطة، بحيث تنطبق عليه حالة الطوارئ.	

 Khakee, A, Securing Democracy? A Comparative Analysis of Emergency Powers in Europe )Policy Paper No. 30, Geneva   24

 :Centre for the Democratic Control of Armed Forces 2009(, 19. Available at 

 https://www.files.ethz.ch/isn/99550/PP30_Anna_Khakee_Emergency_Powers.pdf
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· لكــن، يف بعــض الحــاالت، يتــّم الفصــل بــن حالــة الحصــار وحالــة الطــوارئ. يف فرنســا مثــًا، حالــة الحصــار 	

ــة، وقــد أصبحــت جــزًءا مــن دســتور العــام 1958  هــي إحــدى حــاالت املارســة االســتثنائية لســلطة الدول

)املــادة 36(، عــى الرغــم مــن أصولهــا القانونيــة، مبوجــب قانــون الثــورة، منــذ العــام 1971. 

ــوز  	 ــوزراء. وال يج ــس ال ــن مجل ــر م ــار بأم ــة الحص ــرض حال ــون ف ــا )1958(: “يك ــادة 36، فرنس امل

ــرًدا”. ــان منف ــن الرمل ــإذن م ــا إال ب ــرش يوًم ــي ع ــن اثن ــر م ــا ألك متديده

· تشــري حالــة الحصــار إىل الوضــع الــذي تســيطر فيــه املؤسســة العســكرية كليًــا عــى الحكــم، وتصبــح الحكومة 	

املدنيــة واملؤسســات املدنيــة تابعــة للمؤسســة العســكرية وخاضعــة لهــا. نتيجــة لذلــك، تشــمل حالــة الحصــار 

فكرة الــرضورة العســكرية.

املــادة 124، األردن )1952(: “إذا حــدث مــا يســتدعي الدفــاع عــن الوطــن يف حالــة وقــوع طــوارئ  	

فيصــدر قانــون باســم قانــون الدفــاع تعطــى مبوجبــه الصاحيــة إىل الشــخص الــذي يعينــه القانــون 

التخــاذ التدابــري واإلجــراءات الرضوريــة مبــا يف ذلــك صاحيــة وقــف قوانــن الدولــة العاديــة لتأمــن 

الدفــاع عــن الوطــن”.

· ــع القانــون العــام بـ”األحــكام 	 ــدان التــي تتّب ــة الحصــار يف فرنســا مبــا تســّميه بعــض البل تجــوز مقارنــة حال

ــة. ــرضورة العســكرية يف ظــّل حــرب فعلي ــون ال ــة” أو قان العرفي

املــادة 125، األردن )1952(: “يف حالــة حــدوث طــوارئ خطــرية [...] للملــك بنــاء عــى قــرار مجلــس  	

الــوزراء أن يعلــن بــإرادة ملكيــة األحــكام العرفيــة يف جميــع أنحــاء اململكــة أو يف أي جــزء منهــا”.

حالة الظروف االستثنائية

· ــا مــا يخلــط البعــض بــن حالــة الظــروف االســتثنائية واســتخدام االســتثناء لتصنيــف وضــع مــا أو تدبــري 	 غالبً

حكومــي. حالــة الطــوارئ وحالــة الــرضورة وحالة الحصــار جميعها حــاالت اســتثنائية تتطلب تدخًا واســتجابة 

اســتثنائين مــن الحكومــة، بطــرق مختلفــة عــن تلــك الســائدة يف األزمنــة العاديــة. فتــارس الحكومــة يف مثــل 

ــة الظــروف االســتثنائية إىل أي مــن الحــاالت االســتثنائية  ــات اســتثنائية. ال تشــري حال هــذه الحــاالت صاحي

املذكــورة أعــاه عــى وجــه التحديــد.

· حالــة الظــروف االســتثنائية هــي نظريــة حــول الحكومــة والحكــم. أكــر مطوريهــا شــهرة هــو كارل شــميت	

Carl Schmitt وبعــده جورجيــو أغامبــن Giorgio Agamben. فبــداًل مــن الرتكيــز عــى املعايــري الدســتورية 

والقانونيــة، تســتند هــذه النظريــة إىل القــرار الحكومــي. وبــدالً مــن الرتكيــز عــى فصــل الســلطات، تركــز هذه 

ــة؛ وبــداًل مــن الرتكيــز عــى طــرق تقييــد الحكومــة؛ تســتند هــذه النظريــة إىل  النظريــة عــى وحــدة الدول

أن صاحــب الســيادة هــو الــذي يبــت باالســتثناء، أي الــذي مــن حيــث التعريــف، ال يخضــع ألي قيــود عــى 

اإلطــاق.
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· ــية 	 ــفة السياس ــياق الفلس ــام يف س ــريًا لاهت ــا مث ــّكل موضوًع ــتثنائية تش ــروف االس ــة الظ ــن أن حال يف ح

والسياســة املقارنــة، ال تــزال هامشــية يف القانــون الدســتوري املقــارن. ونتيجــة لذلــك، مــا مل تتــم اإلشــارة إليهــا 

بشــكل مرتبــط بحــاالت اســتثنائية أخــرى أعــاه، لــن يــأيت هــذا الفصــل عــى ذكــر حالــة الظــروف االســتثنائية 

كنظريــة منبثقــة عــن الحكومــة هنــا.

التنظيم الدستوري لحالة الطوارئ

· يضمــن التنظيــم الدســتوري لحالــة الطــوارئ بشــكل رئيــي وجــود )1( نظــام واضــح للطريقــة التــي يتــم بهــا 	

ــة  ــة، )3( اإلطــار الزمنــي، )4( طريقــة تأثــري حال ــة املعني ــة الطــوارئ، )2( مؤسســات الدول اإلعــان عــن حال

الطــوارئ عــى النظــام الدســتوري القائــم )5( تأثريهــا يف الحقــوق والحريــات، و )6( دور الســلطة القضائيــة 

وإمكانيــات مراجعــة إعــان حالــة الطــوارئ نفســها و/أو التدابــري املتخــذة أثنــاء حالــة الطــوارئ.

إعالن حالة الطوارئ:

· مجــرد الحديــث عــن “إعــان” حالــة الطــوارئ يعنــي أن دور الســلطة التنفيذيــة هــو الكشــف عــن أمــر واقــع 	

ــن التأســيس  ــك، ال ميكــن الفصــل ب ــاًء عــى ذل ــة الطــوارئ. وبن ــس عــن مكــّون لحال ــة الطــوارئ( ولي )حال

الدســتوري لـــ “حالــة الطــوارئ” والواقــع عــى األرض، أي بــن حالــة الطــوارئ التــي تتطلــب إجــراًء حكوميًــا 

وتفعيــل “حالــة الطــوارئ” املنظمــة دســتوريًا.

· يجــب أن يتضمــن اإلعــان يف كثــري مــن األحيــان العنــارص املنصــوص عليهــا يف الدســتور نفســه، مثــل اإلطــار 	

الزمنــي )إذا كان أقــل مــن الحــد األقــى املســموح بــه يف الدســتور(، والتطبيــق اإلقليمــي، ومــا إىل ذلــك.

· ــة الطــوارئ كليــة أم جزئيــة، أي إذا كانــت تنطبــق عــى كامــل 	 يجــب أن يحــدد اإلعــان مــا إذا كانــت حال

اإلقليــم أو عــى جــزء منــه فقــط. راجــع املــادة 57 مــن دســتور العــراق )1970(.

مؤسسات الدولة املعنية

· تعلن السلطة التنفيذية، غالبًا رئيس الدولة أو الحكومة، حالة الطوارئ.	

عــى الرغــم مــن أّن الرئيــس كان املســؤول عــن إعــان حالــة الطــوارئ مبوجــب املــادة 57 مــن دســتور  	

العــراق )1970(، أصبــح اآلن هــذا اإلعــان منوطًــا بالرئيــس ورئيــس الــوزراء مًعــا مبوجــب املــادة 61 

مــن دســتور العــراق )2005(. 

املــادة 80، تونــس )2014(: “لرئيــس الجمهوريــة، يف حالــة خطــر داهــم مهــدد لكيــان الوطــن وأمــن  	

ــري التــي تحتمهــا  ــة، أن يتخــذ التداب البــاد واســتقالها، يتعــذر معــه الســري العــادي لدواليــب الدول
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ــواب الشــعب  ــس ن ــس مجل ــة ورئي ــس الحكوم ــد استشــارة رئي ــك بع ــة االســتثنائية، وذل ــك الحال تل

وإعــام رئيــس املحكمــة الدســتورية، ويعلــن عــن التدابــري يف بيــان إىل الشــعب. ويجــب أن تهــدف 

هــذه التدابــري إىل تأمــن عــودة الســري العــادي لدواليــب الدولــة يف أقــرب اآلجــال، ويُعتــر مجلــس 

نــواب الشــعب يف حالــة انعقــاد دائــم طيلــة هــذه الفــرتة”. 

· قد يتطلّب الدستور مشاورات مع مؤسسات الدولة األخرى أو حتى موافقتها.	

املادة 61، العراق )2005(: “يجب أن يوافق مجلس النواب عى إعان حالة الطوارئ بأغلبية الثلثن”.  	

· لكــّن املســألة األساســية هــي أّن الســلطة التنفيذيــة تتمتـّـع بســلطة تقديريــة واســعة )رشط أن تحــرتم القيــود 	

الدســتورية( يف إعــان حالــة الطــوارئ.

· ــك يف ظــروف 	 ــع بعــض الدســاتري حــّل الرملــان )عــى الرغــم مــن الســاح بذل ــة الطــوارئ، متن يف ظــّل حال

ــة الطــوارئ.  ــة خــال أزمن ــال الســلطة التنفيذي ــة أفع ــوىّل مراجع ــان يت ــة( ألّن الرمل عادي

املادة 16، فرنسا )1958(: “ال يجوز حل الجمعية الوطنية أثناء مارسة هذه الصاحيات الطارئة”.  	

املادة 154، مر )2014(: “[...] ال يجوز حل مجلس النواب أثناء رسيان حالة الطوارئ”. 	

ــواب  	 ــس ن ــل مجل ــة ح ــس الجمهوري ــوز لرئي ــة ال يج ــذه الحال ــس )2014(: “ويف ه ــادة 80، تون امل

ــة”. ــد الحكوم ــوم ض ــة ل ــم الئح ــوز تقدي ــا ال يج ــعب ك الش

· تتابــع املحاكــم عملهــا كالعــادة، مــع األخــذ باالعتبــار أّن حالــة الطــوارئ قــد تقيّد الحقــوق والحريــات وتحر 	

مجالهــا، لكّنهــا ال تعطــي الحصانــة لقــرارات الســلطة التنفيذيــة وأفعالها يف الرقابــة واملســاءلة والتصحيح.

· ــرارات الســلطة 	 ــة ق ــة الدســرتة دور مراجع ــن مراجع ــة املســؤولة ع ــتورية أو املحكم ــة الدس ــوىّل املحكم تت

التنفيذيــة تجــاه حالــة الطــوارئ، مبــا يف ذلــك احــرتام الشــكليات والتدابــري الرســمية املتعلّقــة بظــروف وطريقة 

إعــان حالــة الطــوارئ.

اإلطار الزمني

· قــد يختلــف اإلطــار الزمنــي لحالــة الطــوارئ بحســب الدســتور، لكــّن الدســاتري الدميقراطيــة تحــّد الفــرتة التــي 	

ميكــن للســلطة التنفيذيــة إعــان حالــة طــوارئ خالهــا بأيـّـام أو أســابيع أو أشــهر أو ســنوات. 

املادة 61، العراق )2005(: “تعلن حالة الطوارئ ملدة ثاثن يوًما”. 	

املــادة 103، هولنــدا )1983(: “3. مبــارشة بعــد إعــان حالــة الطــوارئ، وعندمــا يـُــرى رضورة لذلــك،  	

وحتــى يحــن الوقــت الــذي يتــم فيــه إنهــاء حالــة الطــوارئ مبوجــب مرســوم ملــيك، فإنــه يتعــن عــى 

الرملــان أن يقــرر مــدة حالــة الطــوارئ”.
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املــادة 154، مــر )2014(: “يعلــن رئيــس الجمهوريــة، بعــد أخــذ رأي مجلــس الــوزراء حالــة الطوارئ،  	

عــى النحــو الــذي ينظمــه القانــون، ويجــب عــرض هــذا اإلعــان عــى مجلــس النــواب خــال األيــام 

الســبعة التاليــة ليقــرر مــا يــراه بشــأنه”. 

· تتوافق الدساتري الدميقراطية عى وجوب تقييد اإلعان عن حالة الطوارئ مبّدة زمنية.	

· ــا منــذ اإلعــان 	 ــا كافيً ــة الطــوارئ تدّخــل الرملــان الــذي يكــون قــد أخــذ وقتً ــب متديــد حال ــا مــا يتطلّ غالبً

لانعقــاد والنظــر يف تدابــري الطــوارئ ويف طلــب ممكــن مــن الســلطة التنفيذيــة املوجــودة، إذا دعــت الحاجــة، 

لتمديــد حالــة الطــوارئ.

املادة 61، العراق )2005(: يستوجب متديد حالة الطوارئ موافقة مجلس النّواب. 	

· ــد 	 إذا مل يُكــن الدســتور قــد حــّدد املــّدة الزمنيــة لحالــة الطــوارئ، تكــون صاحيــة إنهــاء حالــة الطــوارئ بيَ

الســلطة التــي أعلنتهــا.

املادة 57، العراق )1970(: “يعلن الرئيس حالة الطوارئ وينهيها”. 	

املــادة 154، مــر )2014(: “يعلــن رئيــس الجمهوريــة، بعــد أخــذ رأي مجلــس الــوزراء حالــة الطــوارئ  	

عــى النحــو الــذي ينظمــه القانون”.

املــادة 77، تونــس )2014(: “يتــوىّل رئيــس الجمهوريــة إعــان الحــرب وإبــرام الســلم بعــد موافقــة  	

مجلــس نــواب الشــعب بأغلبيــة ثاثــة أخــاس أعضائــه،...”

· ال تكــون األحــكام دامئًــا واضحــة بشــأن كيفيــة التعامــل مــع احتــال أن يقــّرر الرئيــس إعــان حالــة طــوارئ 	

جديــدة بــداًل مــن متديــد الحالــة الراهنــة مــرّة أو مرّتــن، وعــدد املــرات التــي ميكــن فيهــا للرئيــس القيــام 

ــا غــري محــدودة مبــّدة معيّنــة. بذلــك، مــّا يجعــل حالــة الطــوارئ فعليً

تأثري إعالن حالة الطوارئ عىل النظام

· يُعتر تعليق الدستور، باستثناء الفصل الذي ينظّم حالة الطوارئ، من أهّم عواقب إعان حالة الطوارئ.	

· يف أغلــب األحيــان، تعلـّـق الســلطة التنفيذيــة رصاحــًة أحــكام الدســتور، مثــًا تشــكيل حكومــة. ميكــن القــول 	

إّن مثــل هــذا التعليــق الريــح ألحــكام الدســتور مبوجــب مرســوم الحــق هــو توضيحــي فقــط، ألّن اإلعــان 

نفســه للطــوارئ يفّعــل تعليــق الدســتور. 

· ــا فعــًا، لكــّن طبيعــة املعايــري تتغــرّي مــع تفعيــل حالــة 	 لكــن، يجــوز القــول إّن باقــي الدســتور ليــس معلًّق

الطــوارئ. يســتمّر تطبيقهــا كمعايــري عاديــة، ال دســتورية. بالتــايل، يف حــال تناقضهــا مــع قواعــد الطــوارئ أو 

اإلجــراءات املتخــذة خــال حــاالت الطــوارئ، ال يتــّم تطبيقهــا. 
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تأثري إعالن حالة الطوارئ عىل الحقوق والحريات

· تُعتــر حالــة الطــوارئ الــرّد الدســتوري عــى ظــرف ينبغــي أن تتــرّف الدولــة يف ظلـّـه بطريقــة مختلفــة عــن 	

العــادة. ينطبــق ذلــك عــى التطبيــق العــادي للحقــوق والحريــات.

املــادة 19، إيطاليــا )1947(: يف حــاالت الــرضورة واإللحــاح االســتثنائية التــي يحّددهــا القانــون تحديًدا،  	

قــد تتّخــذ ســلطات الرشطــة تدابــري مؤقتة...

املــادة 15، األردن )1952(: “يجــوز يف حالــة إعــان األحــكام العرفيــة أو الطــوارئ أن يفــرض القانــون  	

ــي  ــور الت ــدودة يف األم ــة مح ــال رقاب ــام واالتص ــائل اإلع ــات ووس ــرشات واملؤلف ــف والن ــى الصح ع

تتصــل بالســامة العامــة وأغــراض الدفــاع الوطنــي”.

املــادة 80، تونــس )2014(: “لرئيــس الجمهوريــة يف حالــة خطــر داهــم مهــدد لكيــان الوطــن وأمــن  	

ــري التــي تحتمهــا  ــة، أن يتخــذ التداب البــاد واســتقالها، يتعــذر معــه الســري العــادي لدواليــب الدول

تلــك الحالــة االســتثنائية...”

· حتــى يف القانــون الــدويل، مثــًا يف العهــد الــدويل الخــاّص بالحقــوق السياســية واملدنيــة، تنــّص املــادة 4 عــى 	

أنّــه يف حالــة الطــوارئ العامــة التــي تهــّدد حيــاة األّمــة والتــي يتــّم اإلعــان عنهــا رســميًا، قــد تتخــذ الــدول 

تدابــري الخــروج عــن التزاماتهــا يف العهــد. لكــّن هــذا الخــروج عــن األحــكام، عــى الرغــم مــن أنّــه ممكــن، 

ــه غــري مطلــق، وفــق املــادة 4 أيًضــا. مثّــة قيــود يف اإلجــراءات واملحتــوى. يف حــن أن الــدول األطــراف  إاّل أنّ

ملزمــة مببــدأ عــدم التمييــز حتــى يف ظــّل إعفائهــا مــن التقيّــد ببعــض البنــود، فــإن بعــض الحقــوق غــري قابلــة 

لانتهــاك عــى أي حــال. كذلــك، ميكــن أن يكــون الخــروج عــن األحــكام مرشوًعــا إذا كان مؤقتـًـا وإذا تــّم تبًعــا 

إلجــراء يهــدف إىل إبــاغ األطــراف األخــرى املتعاقــدة يف العهــد.

· تبًعــا للمنطــق نفســه، يف القانــون الدســتوري، قــد تخــرج الدولــة التــي تعلــن حالــة طــوارئ عــن التزاماتهــا 	

مبوجــب الدســتور بالحقــوق والحريــات األساســية. لكــن، يجــب أن يتبــع هــذا األمــر الجائــز إجــراءات محــّددة 

غالبًــا مــا ينــّص عليهــا النــّص الدســتوري. بعــض الحقــوق غــري قابلــة لاســتثناء، وينبغــي أن تــرشف املحاكــم 

عــى طــرق تنفيــذ هــذه القيــود عــى الحقــوق والحريــات. 

دور الربملان

· ــه دور أيًضــا يف مراجعــة التدابــري 	 ــة الطــوارئ ومتديدهــا، ل باإلضافــة إىل دور الرملــان املذكــور يف إعــان حال

املتخــذة خــال حالــة الطــوارئ.

املــادة 61، العــراق )2005(: “يعــرض رئيــس مجلــس الــوزراء عــى مجلــس النــواب، اإلجــراءات املتخــذة  	

والنتائــج، يف أثنــاء مــدة إعــان الحــرب وحالــة الطــوارئ، خــال خمســة عــرش يوًمــا مــن تاريــخ انتهائهــا”.
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دور القضاء

· عــى الرغــم مــن أّن معظــم الدســاتري تــرتك هامًشــا تقديريًــا للســلطة التنفيذيــة التخــاذ خيــار إعــان حالــة 	

ــا يف أفضــل  ــرار تخمينيً ــة الق ــؤّدي دورهــا( يف مراجع ــن ي ــة الدســتورية )أو َم ــر دور املحكم الطــوارئ، يُعت

ــد مــا إذا كان يجــب إعــان حــاالت طــوارئ أم ال. الحــاالت، وال يحــّل مــكان دور الســلطة التنفيذيــة يف تحدي

· ــا للمحكمــة الدســتورية أن تبــّت يف مــا إذا كان الظــرف ال يــزال اســتثنائيًا، بعــد إعــان 	 كذلــك، يحــّق أحيانً

حالــة الطــوارئ أو غريهــا مــن الظــروف االســتثنائية.

املــادة 80، تونــس )2014(: “[...] بعــد ُمــيّض ثاثــن يوًمــا عــى رسيــان هــذه التدابــري، ويف كل وقــت  	

بعــد ذلــك، يُعَهــد إىل املحكمــة الدســتورية بطلــب مــن رئيــس مجلــس نــواب الشــعب أو ثاثــن مــن 

أعضائــه البــتُّ يف اســتمرار الحالــة االســتثنائية مــن عدمــه. وتــرح املحكمــة بقرارهــا عانيــة يف أجــل 

أقصــاه خمســة عــرش يوًمــا...”

· يف ظــّل حالــة الطــوارئ، تتابــع املحاكــم عملهــا كالعــادة. ميكنهــا أخــذ القضايــا نفســها التــي كانــت تأخذهــا، 	

ــة الطــوارئ. ال يتغــرّي حــّق النــاس يف التــاس  ــّم تقييدهــا بســبب حال ــا مرتبطــة بحقــوق يت مبــا فيهــا قضاي

العدالــة يف ظــّل حالــة الطــوارئ، إمّنــا تتغــرّي طريقــة نظــر املحكمــة يف القضيــة.

· ــك الســفر إىل 	 ــا يف ذل ــة، مب ــات العادي ــل يف األوق ــاس يف التنّق ــد حــّق الن ــر تقيي ــد يُعت ــال، ق عــى ســبيل املث

الخــارج، غــري قانــوين. يف حــاالت الطــوارئ، يجــوز تقييــد هــذا الحــّق. يف الحالتــن، تســتطيع الضحيــة اللجــوء إىل 

املحكمــة. لكــن، تنظــر املحكمــة يف القضيــة بشــكل مختلــف، اســتناًدا إىل مــا إذا كان التدبــري قــد اتُخــذ خــارج 

حالــة الطــوارئ أو يف ظلّهــا. قــد تتوّصــل املحكمــة إىل اســتنتاجات مختلفــة بســبب اختــاف اإلطــار الدســتوري.

الرضورة الكربى والرضورة الصغرى

· ــتوريًا. 	 ــاًرا دس ــت معي ــع وليس ــرضورة هــي أّواًل واق ــة. ال ــل املتابع ــق قب ــارق دقي ــح ف ــرضوري توضي ــن ال م

يتــذّرع بهــا املســؤولون لتريــر أفعالهــم التــي تُعتــر للوهلــة األوىل غــري دســتورية. يعنــي ذلــك أّن تضمــن 

ــر أفعــال املســؤولن. ــا الســتعال الــرضورة لتري ــا الزًم ــّص الدســتوري حكــم الــرضورة ليــس رشطً الن

· لكــن، عندمــا ينظـّـم بلــد مثــل فرنســا حالــة الــرضورة يف النــّص الدســتوري للداللــة عــى أمــر محــّدد )لتريــر 	

ــة اســتدعاء  ــن(، يصعــب عندهــا عــى مســؤويل الدول ــع القوان ــوزراء بالرملــان يف ترشي اســتبدال مجلــس ال

الــرضورة للدفــاع عــن ذريعــة أخــرى.

· يف القانون الدستوري، مثّة طريقتان الستدعاء حالة الرضورة العامة:25 	

حالــة الــرضورة الصغــرى: عندمــا تُفــرض الــرضورة دفاًعــا عــن مســؤولن ينتهكــون حًقــا أساســيًا يحميه  	

الدســتور لحايــة مصالحهــم العليا.
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ــري  	 ــا لتدب ــات األساســية تبًع ــد الحقــوق والحري ــأيت انتهــاك أو تقيي ــا ي ــة الــرضورة الكــرى: عندم حال

ــا يف  ــة لكــن رضوريً ــات العادي ــة ويكــون غــري دســتوري يف األوق ــذه الســلطة التنفيذي اســتثنايئ تتّخ

ــة. الحــاالت االســتثنائية للمحافظــة عــى أهــداف أخــرى مهّم

· بحســب البعــض، ال يتــّم اللجــوء إىل الــرضورة مــن بــاب تدمــري الدســتور أو تعليقــه، إمّنــا للمحافظــة عليــه 	

ــون  ــؤالء، ال يك ــبة إىل ه ــه. بالنس ــي وضعت ــة الت ــة األّم ــال حاي ــن خ ــه م ــي تواجه ــر الت ــن املخاط ككّل م

ــا إىل املســألة. ــه، بحســب نظرتن ــه أو جــاءت قبل ــة التــي وضعت ــا هــو مرتبــط باألّم ــّص، إمّن الدســتور مجــرّد ن

· ميكن القول إّن اللجوء إىل حالة الرضورة قد يؤّدي إىل ثاثة مخرجات مختلفة:26	

)1( يجــب تفســري الدســتور بطريقــة تتيــح تفــادي نتائــج مدّمــرة لهــذا الدســتور. ينطبــق ذلــك عــى  	

حــاالت تقييــد الحقــوق األساســية عــر اإلشــارة غالبًــا إىل قّصــة القنبلــة املوقوتــة االفرتاضيــة.

ــة مــع أوقــات الــرضورة.  	 ــة باملقارن تنطبــق القوانــن الدســتورية بشــكل مختلــف يف األوقــات العادي

يشــبه هــذا الوضــع وضــع القانــون الــدويل الحديــث والتمييــز بــن تنفيــذ القانــون الــدويل يف أوقــات 

الســلم والحــرب، أو بــن القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان.

تُعطى املحافظة عى سري الدستور ككّل األولوية عى أحكام محّددة.  	

 25   التمييز هنا مستعار من:

    .Kutz, C, ‘Torture, Necessity and Existential Politics,’ )2007( 95 California Law Review 235, 239 

https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3091&context=facpubs  :متوفر عى الرابط

.Paulsen, The Constitution, 1267  26
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دراسات حاالت ومتارين وتأدية األدوار

· أعلــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية محمــود عبــاس حالــة الطــوارئ يف جميــع أرايض الســلطة الوطنيــة 	

الفلســطينية بتاريــخ 14 يونيو/حزيــران 2007 مبوجب املرســوم رقم )9( لســنة 2007 ِبشــأن إعــان حالة الطوارئ، 

والــذي نــص يف املــادة األوىل منــه عــى: “إعــان حالــة الطــوارئ يف جميــع أرايض الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 

بســبب الحــرب اإلجراميــة يف قطــاع غــزة، واالســتياء عى مقــار أجهزة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، واالنقاب 

العســكري والعصيــان املســلح مــن امليليشــيات الخارجــة عــن القانون عــى الرشعية الفلســطينية بهــدف تحقيق 

األمــن واالســتقرار للمواطنــن وحايــة املؤسســات الرشعيــة الفلســطينية وملــدة ثاثــن يوًمــا”. هــل تنــدرج هذه 

الحالــة ضمــن مــا ورد بأحــكام القانــون األســايس مــن رشوط إعــان حالــة الطــوارئ؟*

· هل يجوز حل املجلس الترشيعي أو تعطيله خال فرتة حالة الطوارئ؟*	

· هــل يجــوز لرئيــس الســلطة إعــان حالــة الطــوارئ مــن جديــد بعــد انتهــاء مــدة )30 يوًمــا( وبعــد متديــد 	

حالــة الطــوارئ ملــدة )30 يوًمــا( مــرة أخــرى بعــد موافقــة املجلــس الترشيعــي، للّســبب عينــه؟*

· 	 Mostafa صادقــت املحكمــة العليــا يف قــرص، يف قضيــة املّدعــي العــام للجمهوريــة ضــّد مصطفــى ابراهيــم

ــة للتعديــل يف  ــدأ الــرضورة رّشع مراجعــة مكثفــة ألحــكام غــري قابل Ibrahim وغــريه )1964(، عــى أّن “مب

ــا التــي اســتمعت إىل القضيــة”.27  الدســتور. ونّصــت إحــدى هــذه املراجعــات عــى تأســيس املحكمــة العلي

ــة: )أ(  ــرشوط املســبقة التالي ــق، يجــب اســتيفاء ال ــًا للتطبي ــرضورة قاب ــدأ ال ــح مب ــة، ليصب بحســب املحكم

رضورة ملّحــة ال ميكــن تفاديهــا أو ظــروف اســتثنائية؛ )ب( عــدم جــواز تطبيــق أّي حــّل آخــر؛ )ت( تناســب 
التدابــري املتّخــذة مــع الــرضورة؛ و)ث( تقييــد حكــم الــرضورة بفــرتة مؤقتــة محــدودة بالظــروف االســتثنائية.28

قــم ببحــث عــى اإلنرتنــت حــول هــذه القضيــة، واعــرض املســائل الرئيســية التــي تــّم الطعــن فيهــا أمــام  	

املحكمــة العليــا يف قــرص.

ــر  	 ــرضورة لتري ــون ال ــة أو قان ــى نظري ــا ع ــا كليً ــة يف اعتاده ــت محّق ــة كان ــد أّن املحكم ــل تعتق ه

ــراك؟ ــة األت ــاركة القبارص ــن دون مش ــن، م ــة اليوناني ــد القبارص ــى يَ ــتورية ع ــا الدس تعدياته

علــًا أّن املحكمــة العليــا تأسســت نتيجــة تعديــات دســتورية تــّم الطعــن فيهــا، كيف أســاءت اســتعال  	

حكــم الــرضورة لتريــر أفعــال ترشيعيــة خارج الدســتور؟

· ــم 	 ــام )1970( حك ــي الع ــّد املّدع ــي Lakanmi ض ــة لكنم ــا يف قضي ــة العلي ــتعملت املحكم ــا، اس يف نيجريي

ــام 1966. ــكري يف الع ــاب العس ــع االنق ــل م ــرضورة للتعام ال

بناًء عى املعلومات املتوفرة29، ما كانت فحوى القضية؟ 	

 27   لاطاع أكر عى القضية:

  .Stavsky, MM, ‘The Doctrine of State Necessity in Pakistan,’ )1983(  16 Cornell International Law Journal 341, 356-358  

https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1128&context=cilj  :متوفر عى الرابط

http://www.uniset.ca/other/cs2/1964CLR195.html  28
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ماذا يتغرّي إذا اعترنا عملية االستياء عى الحكم ثورة ضّد الدستور القائم؟ 	

كيف استُعملت حّجة الرضورة يف هذه القضية؟ 	

· ــة 	 ــا لباكســتان رشعي ــرّت املحكمــة العلي ــو Bhutto ضــّد رئيــس األركان يف الجيــش )1977(، أق ــة بوت يف قضي

الحكومــة الجديــدة و”أجمعــت عــى أّن االنقــاب كان فعــًا عســكريًا رشعيًــا [...] بعــد البّت يف أّن الدســتور ال 

يــزال قيــد التنفيــذ، وجــدت املحكمــة أّن أي انحرافــات أخــرية عــن الدســتور، باســتثناء القيــود عــى املراجعــة 

القضائيــة، مــّررة متاًمــا مبوجــب مبــدأ الــرضورة يف القانــون العــام”.30 

بناًء عى املعلومات املتوفّرة،31 ما كانت فحوى القضية؟  	

كيف يجوز استعال املحكمة لحكم الرضورة لاستنتاج أّن االنقاب رشعي؟ 	

ما القيود التي اعرتفت بها املحكمة لينطبق حكم الرضورة عى هذه القضية؟ 	

· مــن املعــروف أّن فرنســا تضّمــن دســتورها طرقًــا مختلفــة ملارســة صاحيــات الطــوارئ للتعامــل مــع أنــواع 	

ــدات التــي  ــواع التهدي ــة الحصــار هــي أقــدم أن مختلفــة مــن األحــداث أو الظــروف االســتثنائية: )1( إّن حال

تشــري إليهــا فرنســا يف املــادة 36 مــن دســتورها. )2( يف املــادة 16، تذكــر فرنســا الصاحيــات الطارئــة التــي متّكن 

الرئيــس مــن تبّنــي تدابــري مصّممــة لتزويــد “الســلطات العامــة الدســتورية، بــأرسع وقــت ممكــن، بوســائل 

ــا  ــا أو تنفيذه ــدة أراضيه ــة أو وح ــتقال الدول ــة أو اس ــات الجمهوري ــت مؤسس ــا، إذا تعرّض ــام بواجباته للقي

اللتزاماتهــا الدوليــة لخطــر داهــم وجســيم”. )3( متّكــن “حالــة الطــوارئ” الحكومــة مــن التعامــل مــع “الخطــر 

الداهــم” الناتــج مــن خروقــات خطــرية للنظــام العــام أو مــن أحــداث ميكــن وصفهــا بـ”كــوارث قوميــة”. 

عــى عكــس الصاحيــات الرئاســية الطارئــة وحالــة الحصــار املنصــوص عليهــا يف املادتــن 16 و36 مــن  	

ــا قانــون حالــة الطــوارئ للعــام 1955 يف فرنســا. بنــاًء عــى  الدســتور الفرنــي بالتتــايل، يُســتعمل غالبً

األبحــاث املتوفــرة يف مصــادر إلكرتونيــة، متــى كانــت املــرّة األخــرية التــي اســتُعملت فيهــا هــذه التدابــري 

االســتثنائية وألّي ســبب؟

اســتناًدا إىل املادتــن 16 و36، مــا القيــود التــي ميكــن إيجادهــا حــول طريقــة إعــان الســلطة التنفيذيــة  	

للتدبرييــن االســتثنائين؟ 

29  املرجع نفسه، ص. 360-359

30  املرجع نفسه، ص. 279 

31  املرجع نفسه، 379- 384

207 الكتّيب العريب املُرافق يف القانون الدستوري – املنظمة العربية للقانون الدستوري



قامئة املراجع

الحلو، ماجد راغب. النظم السياسية والقانون الدستوري. االسكندرية: منشأة املعارف باالسكندرية، 2005. 688-390.

الشــواريب، عبــد الحميــد ورشيــف جــاد اللــه. شــائبة عــدم دســتورية ومرشوعيــة قــراري إعان ومــد حالــة الطــوارئ واألوامر العســكرية. االســكندرية: 

منشــأة املعارف باالســكندرية، 2000. 62-65، 73-83.

املجذوب، محمد. القانون الدستوري والنظام السيايس يف لبنان. بريوت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2002. 168-170.

.10/2018 القانونيــة،  للدراســات  بريزيــت  عمــل  أوراق  سلســلة  مقــارن.  دســتوري  منظــور  مــن  الــرضورة  حالــة  عاصــم.   خليــل، 

/https://asemkhalil.com/2018/05/31/necessity-comparative 

Khalil, Asem. State of Necessity. In: The Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law. Oxford: Oxford 

University Press, February 2018. https://oxcon.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeccol/law-mpeccol-e395 

208 الكتّيب العريب املُرافق يف القانون الدستوري – املنظمة العربية للقانون الدستوري

https://asemkhalil.com/2018/05/31/necessity-comparative/
https://asemkhalil.com/2018/05/31/necessity-comparative/
https://oxcon.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeccol/law-mpeccol-e395





	_GoBack
	تمهيد
	مقدّمة
	القسم الأوّل 
دستور الدولة
	الفصل الأوّل 
الدولة
	الفصل الثّاني 
وضع الدساتير
	الفصل الثّالث 
السلطة التأسيسية
	الفصل الرّابع
تعديل الدستور وتفسيره – قرارات المحاكم
	الفصل الخامس
نهاية الدستور

	القسم الثّاني 
فصل السلطات وتقسيمها
	الفصل السّادس 
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية
	الفصل السّابع 
الفصل الأفقي للسلطات
	الفصل الثّامن 
الفصل العمودي للسلطات
	الفصل التّاسع 
الحكومة
	الفصل العاشر 
حكم القانون والديمقراطية

	القسم الثّالث 
كيف تعمل الدساتير؟
	الفصل الحادي عشر 
العدالة الدستورية
	الفصل الثاني عشر 
حقوق الإنسان
	الفصل الثالث عشر 
مكانة القانون الدولي
	الفصل الرّابع عشر 
الشريعة والدستور
	الفصل الخامس عشر 
حالة الطورائ، والضرورة، والحصار، والظروف الاستثنائية


